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Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 15. září 2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1120/63/21 1) schvaluje program 63. schůze rady městského obvodu konané dne 15. září 2021. 

1121/63/21 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají  

ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1122/63/21 1) projednala žádost ze dne 12. července 2021, podanou panem xxxxx a paní xxxxx, oba 

bytem xxxxx, o pronájem části pozemku parc. č. 413/1, zahrada, o celkové výměře 1239 m², 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o neschválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 413/1, zahrada,  

o výměře cca 600 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

informovat žadatele, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 15. října 2021. 

1123/63/21 1) projednala žádost ze dne 21. července 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/31, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0347/2021/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 15. října 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0347/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. října 2021. 

1124/63/21 1) projednala žádost k neuplatnění předkupního práva ke garáži na pozemku parc. č.  

690/42, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou zpětně panem xxxxx, bytem xxxxx, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, s úpravou. 

1125/63/21 1) projednala žádost ze dne 23. července 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Výstavba plotu rodinného domu“, pro 

pozemek parc. č. 3132/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Výstavba plotu 

rodinného domu“, pro pozemek parc. č. 3132/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 b) předloženého materiálu, 
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3) projednala žádost ze dne 2. srpna 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupena 

společností HydroIdea s. r. o., sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, o souhlas s 

umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka pro p. č. 533/5 v k. ú. Bartovice“, pro 

pozemek parc. č. 533/5, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka pro  

p. č. 533/5 v k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 533/5, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 8. září 2021 podanou Statutárním městem Ostrava, sídlem 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeno společností PTD Muchová, s. r. o., sídlem 

Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách (rozvod v zemi)“, pro pozemky parc. č. 3221/1, 

3220, 2027/1 a 1834, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce VO oblast 

Na Hrázkách (rozvod v zemi)“, pro pozemky parc. č. 3221/1, 3220, 2027/1 a 1834,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. října 2021, 

 

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4 a 6 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. října 2021. 

1126/63/21 1) bere na vědomí zápis č. 6/2021 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0351/2021/MBaI se xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0216/2019/MBaI uzavřené dne 29. dubna 2019, dle přílohy 3 a) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0352/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0520/2020/MBaI uzavřené dne 2. listopadu 2020, dle přílohy 4 a) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0353/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

414/2020/MBaI uzavřené dne 11. září 2020, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0354/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého 
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materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0544/2019/MBaI ze dne 21. října 2019, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0355/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého 

materiálu, 

 

11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 

č. 6, na ulici Pátova 657/6,716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 7 a) předloženého 

materiálu,  

 

12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu vedené pod č. S 0358/2021/MBaI  

se xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 30. září 2021, dle přílohy č. 7 b) předloženého 

materiálu, 

 

11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. října 2021, 

 

12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. října 2021. 

1127/63/21 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

4, zastoupena společností ELTOM s. r. o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh  

č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0359/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 694/1, o výměře 8.714 m2, jiná 

plocha, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava - 

Radvanice p.č. 657/2, příp. kNN IP-12-8027688/VB2“ a umožnit přístup k této stavbě  

v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného 

ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0360/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1732, o výměře 724 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění vjezdu  

a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,  

a to ve prospěch oprávněné – xxxxx, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 10. října 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 a 4 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. října 2021. 
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1128/63/21 1) projednala návrh dohody č. S 0363/2021/MBaI o ukončení nájemní smlouvy  

č. S 0524/2018/MBaI, uzavřené s panem xxxxx, trvale bytem xxxxx, k pozemku parc. č. 

1055, zahrada, o celkové výměře 1368 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená správa 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  

 

2) rozhodla o uzavření dohody č. S 0363/2021/MBaI o ukončení nájemní smlouvy  

č. S 0524/2018/MBaI, uzavřené s panem xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. září 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dohody č. S 0363/2021/MBaI  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. září 2021. 

1129/63/21 1) projednala žádost ze dne 13. září 2021 podanou společností HOME MONT s. r. o., 

sídlem U Tržnice 424/3a, 747 05 Opava - Malé Hoštice, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Přístupový chodník“, pro pozemek parc. č. 3210/1, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Přístupový chodník“, pro 

pozemek parc. č. 3210/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. října 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. října 2021. 

1130/63/21 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021, kterým se  

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700066000000   o      140 tis. Kč   

na § 2219, pol. 6121, org. 1700091000000   o      150 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje  

na § 2219, pol. 5xxx      o        33 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000   o      107 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700079000000   o      150 tis. Kč 

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 20. září 2021. 

1131/63/21 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů z účasti  

v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Rekonstrukce chodníku na ul. 

Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul. Trnkovecká“, jejichž nabídky neobsahovaly 

všechny požadované náležitosti zadavatele, a to uchazeče: 

MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava – Nová Ves, IČ 03459209, 
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STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ 25864092 

dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce chodníku na ul. 

Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul. Trnkovecká“ o výběru nejvýhodnější nabídky  

a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0337/2021/SŘDaŽP se zhotovitelem:  

SF-zemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683, 

dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0337/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 29. září 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  

č. S 0337/2021/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 29. září 2021. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 


