Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
63. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 17. května 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1212/63/17
1213/63/17

Obsah
1) schvaluje program 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17. května 2017.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
2110/90/14 z 10. září 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1214/63/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení:
č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002,
č. 168/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
č. 169/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
č. 170/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

1215/63/17

63. schůze ze dne 17. května 2017

Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. června 2017.
1) projednala žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 o umístění stavby „Areál
CANIS a.s. – Novostavba haly č. 12, Radvanice a Petřvald u Karviné“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 o umístění stavby „Areál CANIS
a.s. – Novostavba haly č. 12, Radvanice a Petřvald u Karviné“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. května 2017,

1216/63/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu veřejnoprávní
smlouvy o umístění stavby č. 1/2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. května 2017.
1) projednala žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 41/VPS/2017 o provedení stavby
„Stavební úpravy objektu základní školy, změna účelu užívání – vybudování nového oddělení
školky“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 41/VPS/2017 o provedení stavby „Stavební
úpravy objektu základní školy, změna účelu užívání – vybudování nového oddělení školky“
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. května 2017,

1217/63/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu veřejnoprávní
smlouvy č. 41/VPS/2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. května 2017.
1) projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně
rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

1218/63/17

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu
městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. června 2017.
1) projednala žádost Inzertpress s. r. o., sídlem Chudenická 30, 102 00 Praha 10,
IČ: 25048694, o prominutí nájemného za měsíc leden a únor 2017, vyplývajícího ze smlouvy
o nájmu reklamních ploch č. S 0445/2016/MBaI uzavřené dne 30. září 2016, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o prominutí nájemného za měsíc leden 2017, vyplývajícího ze smlouvy
o nájmu reklamních ploch č. S 0445/2016/MBaI uzavřené dne 30. září 2016 s Inzertpress
s. r. o., sídlem Chudenická 30, 102 00 Praha 10, IČ: 25048694,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2) tohoto usnesení,
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

1219/63/17

63. schůze ze dne 17. května 2017

Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. května 2017.
1) projednala žádost ze dne 19. dubna 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/122, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/122, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 19. dubna 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/129, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/129, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 3. května 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 3120/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/25, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b)
předloženého materiálu,
7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2017,

1220/63/17

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů dle bodů
č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. května 2017.
1) projednala informaci o nesrovnalosti mezi údaji uvedenými v nájemní smlouvě
č. S 51/2010/OMBŠK uzavřené s panem xxxxx a údaji uvedenými v katastru nemovitostí,
týkající se plochy pronajatého pozemku par. č. 2027/77 zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0226/2017/MBaI k nájemní
smlouvě č. S 51/2010/OMBŠK ze dne 8. února 2010 s panem xxxxx, trvale bytem xxxxx dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. května 2017,

1221/63/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod číslem
S 0226/2017/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. května 2017.
1) schvaluje termín a místo konání 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 1. června 2017 v 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích,
a stanoví návrh programu zasedání:
-
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16.00 hodin – zahájení

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

-

63. schůze ze dne 17. května 2017

Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 14. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 15. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č.
Název materiálu
Předkladatel materiálu
1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová
2 Zápis z jednání kontrolního výboru
Mgr. Šárka Tekielová
3 Zápis z jednání finančního výboru
Bc. Aleš Boháč, MBA
4 Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden – březen 2017
Bc. Aleš Boháč, MBA
5 Zpráva o hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2016 –
závěrečný účet a schválení účetních závěrek za rok 2016
Bc. Aleš Boháč, MBA

1222/63/17

6 Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
Bc. Aleš Boháč, MBA
7 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2017
Bc. Aleš Boháč, MBA
8 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru
Bc. Aleš Boháč, MBA
9 Návrhy záměrů bezúplatného nabytí budov garáží v k. ú. Radvanice
Mgr. Šárka Tekielová
10 Nabídky k odkupu garáží v k. ú. Radvanice
Mgr. Šárka Tekielová
11 Návrhy nových zřizovacích listin příspěvkových organizací
Mgr. Šárka Tekielová
- Diskuze
- Závěr.
1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0227/2017/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1899, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o výměře služebnosti 3,25 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
části vodovodní přípojky a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1860/3, orná
půda, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. června 2017,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0227/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. června 2017.
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1223/63/17

63. schůze ze dne 17. května 2017

1) projednala žádost paní xxxxx, pověřené dle plné moci zastupováním paní xxxxx, bytem
xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu zpevněných ploch – sjezdu a napojení chodníku na části pozemku
parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
o celkovém rozsahu služebnosti cca 5 m2, pro napojení pozemku parc. č. 566 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 a) až 1 c) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0220/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zpevněných ploch – sjezdu a napojení
chodníku na části pozemku parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu služebnosti cca 5 m2, s paní Zdenou
Metelkovou, dle přílohy č. 1 d) předloženého materiálu,
3) projednala oznámení společnosti Ing. Martin Barteček, pověřené dle plné moci
zastupováním společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČ 24729035, o změně trasy kabelové přípojky s názvem stavby „Ostrava 4016/1
CONTSYSTEM, příp. NNk“ na částech pozemků parc. č. 3216/1, ostatní komunikace, ostatní
plocha, parc. č. 3216/2, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 2182/2, jiná plocha,
ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu služebnosti cca 166
m2, pro napojení pozemku parc. č. 2150/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh
č. 2 a) až 2 c) předloženého materiálu,
4) ruší usnesení č. 1126/58/17, bod č. 12, ze dne 13. března 2017,
5) rozhodla o uzavření nové smlouvy č. S 0221/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava 4016/1 CONTSYSTEM,
příp. NNk“ na částech pozemků parc. č. 3216/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, parc.
č. 3216/2, ostatní komunikace, ostatní plocha a pozemku parc. č. 2182/2, jiná plocha, ostatní
plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu služebnosti cca 166 m2,
se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností Ing. Martin Barteček,
dle přílohy č. 2 d) předloženého materiálu,
6) projednala žádost společnosti Ing. Martin Barteček, pověřené dle plné moci zastupováním
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
IČ 24729035, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající
právo umístit a provést stavbu „Ostrava, M&M reality holding NNk“ na části pozemku parc.
č. 414/1, orná půda, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o rozsahu služebnosti cca 84 m2,
pro napojení pozemků parc. č. 411/1, parc. č. 411/2 a parc. č. 411/3, vše v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) až 3 c) předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0222/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava, M&M reality holding
NNk“ na části pozemku parc. č. 414/1, orná půda, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o rozsahu
služebnosti cca 84 m2, pro napojení pozemků parc. č. 411/1, parc. č. 411/2 a parc. č. 411/3,
vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou
společností Ing. Martin Barteček, dle přílohy č. 3 d) předloženého materiálu,
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 4, 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. června 2017,
9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0220/2017/MBaI, č. S 0221/2017/MBaI a č. S 0222/2017/MBaI o zřízení služebnosti
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1224/63/17

63. schůze ze dne 17. května 2017

a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. června 2017.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – březen 2017 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2017 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,

1225/63/17

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2017 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. června 2017.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o odsouhlasení smlouvy o nájmu prostor bezúplatně dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostor bezúplatně dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,

1226/63/17

6/11

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 26. května 2017.
1) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0200/2017/MBaI
s xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0201/2017/MBaI

3) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0202/2017/MBaI

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
se xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0203/2017/MBaI

5) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0204/2017/MBaI

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0205/2017/MBaI

7) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0206/2017/MBaI

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0207/2017/MBaI

9) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,

pod

č.

S

0208/2017/MBaI
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10) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,

pod č.

S 0209/2017/MBaI

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,

pod č.

S 0210/2017/MBaI

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,

pod č.

S 0211/2017/MBaI

13) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,

pod č.

S 0212/2017/MBaI

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,

pod č.

S 0213/2017/MBaI

15) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,

pod č.

S 0214/2017/MBaI

16) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 198/2015/MBaI uzavřené
dne 5. května 2015, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného
s xxxxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu,

pod č.

S 0215/2017/MBaI

18) projednala žádost xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, dle přílohy č. 18
předloženého materiálu,
19) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0216/2017/MBaI
s xxxxx, k 31. květnu 2017, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu,
20) projednala žádost xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, dle přílohy č. 20
předloženého materiálu,
21) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0217/2017/MBaI
se xxxxx, k 31. květnu 2017, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu,
22) bere na vědomí zápis č. 5/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 22 předloženého materiálu,
23) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0218/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy
č. 23 předloženého materiálu,
24) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0219/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy
č. 24 předloženého materiálu,
25) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu
s xxxxx, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu,

bytu

č.

S

0224/2017/MBaI

26) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24 a 25 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2017,
27) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, dohod a smluv dle bodů
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č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24 a 25 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. května 2017.
1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní
umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková
organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 2017, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava,
Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného
v rozpočtu městského obvodu na rok 2017, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit místostarostu městského obvodu
podpisem darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2017,

1228/63/17

4) ukládá místostarostovi předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. června 2017.
1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok
2017 ze dne 11. května 2017 sestavený komisí pro poskytování účelových dotací dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu a vzory smluv o poskytnutí účelové dotace dle přílohy
č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu na základě návrhu výběrové komise rozhodnout o vyloučení
žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2017 žadatele:
Cukrárna a Labužníček
Ivona Cielecká
Těšínská 385/306
716 00 Ostrava-Radvanice
z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného výběrového řízení,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelových dotací
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017 dle návrhu uvedeného
v příloze č. 1 a schválit vzory smluv o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 a přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit místostarostu městského obvodu
podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2017,
5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se
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sníží výdaje
na § 6409, pol. 5901

o 533 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3419, pol. 5222
na § 3419, pol. 5494
na § 3421, pol. 5222

o 234 tis. Kč
o 12 tis. Kč
o 25 tis. Kč

Statutární město Ostrava
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rada městského obvodu

na § 3429, pol. 5222
na § 3330, pol. 5223
na § 3319, pol. 5222
na § 3319, pol. 5494
na § 5519, pol. 5222
na § 4351, pol. 5222
na § 4319, pol. 5222
na § 3111, pol. 5331, org. x
na § 3314, pol. 5339
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

144 tis. Kč
22 tis. Kč
17 tis. Kč
6 tis. Kč
32 tis. Kč
5 tis. Kč
2 tis. Kč
26 tis. Kč
8 tis. Kč,

6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uložit vedoucí odboru financí a rozpočtu
informovat žadatele o rozhodnutí dle bodu č. 2 usnesení a realizovat rozpočtové opatření
dle bodu č. 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. června 2017,
7) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh sdělení žadatelům, jejichž
žádostem nebylo vyhověno, dle přílohy č. 4 a pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu
k zaslání uvedeného sdělení žadatelům dle přílohy č. 5,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. června 2017,

1229/63/17

8) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh na poskytnutí účelových dotací
včetně rozpočtového opatření, návrh na vyloučení žadatele a návrh sdělení žadatelům, jejichž
žádostem nebylo vyhověno, včetně jejich seznamu k projednání zastupitelstvu městského
obvodu dle bodů č. 2 až č. 7 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. června 2017.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 s úpravou usnesení u zvýšených výdajů a přílohy
č. 1 předloženého materiálu, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617
o 4 176 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517
o 100 tis. Kč
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o 1 000 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2119

o

snižují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121

o 1 113 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5171

o 1 100 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 3958
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 3959
na § 2212, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 3960
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 3961
na § 2219, pol. 6121
na § 2212, pol. 6121

o 484 tis. Kč
o 789 tis. Kč
o 1 828 tis. Kč
o 1 075 tis. Kč
o 1 795 tis. Kč
o 478 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
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184 tis. Kč
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na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211, org. 16
na § 6399, pol. 5362
na § 6171, pol. 5192
na § 3639, pol. 5169
na § 3745, pol. 5169
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o
o
o
o
o

100 tis. Kč
32 tis. Kč
92 tis. Kč
500 tis. Kč
500 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. května 2017.
1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0246/2017/MBaI mezi společností Recte.cz s.r.o.,
Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava, Moravská - Ostrava, IČO: 61972690 a statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0246/2017/MBaI mezi společností Recte.cz
s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava, Moravská - Ostrava, IČO: 61972690 a statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. června 2017,

1231/63/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy č. S 0246/2017/MBaI,
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. června 2017.
1) projednala žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č. 42/VPS/2017
„Stavební úpravy rodinného domu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č. 42/VPS/2017 „Stavební
úpravy rodinného domu“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. května 2017,

1232/63/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu veřejnoprávní
smlouvy o provedení stavby č. 42/VPS/2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. května 2017.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice – Vrchlického 5, příspěvková
organizace, o vyjádření zřizovatele k Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro
děti ohrožené znečištěním ovzduší k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního
prostředí, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí, aby Základní škola Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
podala Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním
ovzduší dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření zřizovatele dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 19. května 2017,
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
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usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 19. května 2017.
1) projednala návrhy nových zřizovacích listin dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit zřizovací
listiny dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, s úpravou textu přílohy č. 1 v článku V.
bod 4, bod 7 a v článku X. bod 4, s úpravou textu příloh č. 2 a 3 v článku V. bod 4, bod 7,
s doplněním bodu X. Závěrečná ustanovení na str. 7 a úpravou bodu 4 na str. 7,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 25. května 2017,

Bez
přijatého
usnesení

4) ukládá starostce předložit Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice
zřizovací listiny dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. června 2017.
„Návrh smlouvy o nájmu nemovitosti – objektu Společenského domu“

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

