
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

 
Usnesení 64. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 29. září 2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1132/64/21 1) schvaluje program 64. schůze rady městského obvodu konané dne 29. září 2021. 

1133/64/21 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. 

1134/64/21 1) projednala návrh smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. S 0365/2021/OaVV 

se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem 

Čs. armády 786/20, 16056 Praha 6, IČ 63839997, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o veřejném provozování hudebních děl  

č. S 0365/2021/OaVV se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 16056 Praha 6, IČ 63839997, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                           T: 29. září 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o veřejném provozování 

hudebních děl č. S 0365/2021/OaVV se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro 

práva k dílům hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 786/20, 16056 Praha 6, IČ 63839997, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová                                      T: 29. září 2021. 

1135/64/21 1) bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 15. září 2021 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 11 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva. 

1136/64/21 1) bere na vědomí zápis z 12. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 26. srpna 2021 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

1137/64/21 1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o projednání přerušení provozu školní družiny a školního klubu v době prázdnin 

a volných dnů pro žáky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí přerušení provozu školní družiny a školního klubu v době prázdnin  
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a volných dnů pro žáky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 

městského obvodu dle bodu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová     T: 15. října 2021. 

1138/64/21 1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí 

v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-12/2021 ze dne 16.4.2021, vedeného 

pod č. S 0375/2021/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-12/2021 ze dne 16.4.2021, vedeného pod č. S 

0375/2021/TAJ, s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 

Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 8. října 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 8. října 2021. 

1139/64/21 1) projednala žádost ze dne 2. srpna 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupenou 

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

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 

stavbu „Vodovodní přípojka pro p. č. 533/5 v k. ú. Bartovice“, a to na části pozemku parc. 

č. 526, trvalý travní porost, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 4 bm, 

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0376/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka pro p. č. 533/5 

v k. ú. Bartovice“, a to na části pozemku parc. č. 526, trvalý travní porost, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 4 bm, dle přílohy č. 3 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. října 2021, 

 

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

usnesení, 

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

1140/64/21 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Služby 

spojené s provozem a údržbou kanalizačních zařízení 2021“ v souladu s ust. § 31 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice 

č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek a o zaslání výzvy k podání nabídky na služby  

v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu, 

 

2) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového investic  

3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic    

    

náhradníci členů 
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1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Martina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic   

3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice   

   

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise 

s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle 

bodu č. 1 tohoto usnesení radě městského obvodu k projednání, 

Z: Jana Cielecká          T: 29. října 2021,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení pro 

veřejnou zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč MBA   T: 29. října 2021. 

1141/64/21 1) projednala žádost ze dne 30. srpna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/42, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/42, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 15. října 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1142/64/21 1) projednala žádost ze dne 15. září 2021 podanou panem xxxxx, bytem  

xxxxx a paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni panem xxxxx, sídlem  

xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného domu na parc. 

č. 586, 587, kat. úz. Bartovice“, pro pozemky parc. č. 586 a 587, vše v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného 

domu na parc. č. 586, 587, kat. úz. Bartovice“, pro pozemky parc. č. 586 a 587, vše v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 8. září 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena společností TRABBAU a. s., 

sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „IP-12-8029233, Ostrava – Bartovice, Šenovská, č. p. 1758, kNN“, pro pozemek 

parc. č. 1758, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „IP-12-8029233, Ostrava 

– Bartovice, Šenovská, č. p. 1758, kNN“, pro pozemek parc. č. 1758, v k. ú. Bartovice, obec 

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

 

5) projednala žádost ze dne 9. září 2021 podanou manžely xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Přípojka splaškové kanalizace“, pro pozemek 

parc. č. 792/49, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Přípojka splaškové 
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kanalizace“, pro pozemek parc. č. 792/49, 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: 30. října 2021, 

 

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

tohoto usnesení, 

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

1143/64/21 1) projednala návrh Darovací smlouvy č. S 0377/2021/MBaI na Osvětlovací soupravu  

v LED provedení v obalu vč. teleskopického stativu a kotevní sady a svěření do majetku pro 

JSDH Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy č. S 0377/2021/MBaI s Moravskoslezským 

krajem na Osvětlovací soupravu v LED provedení v obalu vč. teleskopického stativu  

a kotevní sady a svěření do majetku pro JSDH Ostrava - Radvanice, 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: 30. října 2021, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. října 2021. 

1144/64/21 1) projednala žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bartovice dle přílohy  

č. 1 a návrh smlouvy na poskytnutí peněžního daru SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Bartovice, se sídlem U Statku 422/8, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ 64989747, ve výši 

10.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Bartovice, se sídlem U Statku 422/8, 717 00 Ostrava-Bartovice,  

IČ 64989747, ve výši 10.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,  

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. října 2021, 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření darovací smlouvy dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 15. října 2021. 

1145/64/21 1) projednala návrh dodatku č. 4 ke Směrnici pro nakládání s finančními prostředky, oběh 

účetních dokladů a účetnictví dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje dodatek č. 4 ke Směrnici pro nakládání s finančními prostředky, oběh účetních 

dokladů a účetnictví dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 30. září 2021, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit seznámení zaměstnanců úřadu  

s dodatkem č. 4 ke směrnici dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: ihned. 

1146/64/21 1) schvaluje metodiku pro přípravu návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice  
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a Bartovice na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a harmonogram přípravy návrhu 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto 

materiálu,  

 

2) ukládá všem vedoucím odvětvových odborů, ředitelům příspěvkových organizací  

a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu 

požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky, a to v termínech dle přílohy č. 2 

tohoto materiálu, 

Z: vedoucí odvětvových odborů,   T: dle termínů uvedených v harmonogramu,  

 ředitelé příspěvkových organizací, 

 velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitele příspěvkových 

organizací a zaměstnankyni pověřenou vedením odboru majetkového, bytového a investic 

informovat velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů o schválené metodice pro přípravu 

návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice a schváleném harmonogramu 

přípravy návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová,    T: ihned. 

 Jana Cielecká. 

1147/64/21 1) projednala bezúplatné předání do majetku Základní škole Ostrava - Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, sídlem Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava – 

Radvanice, k již realizované stavbě projektové dokumentace pod názvem „Stavba hřiště na 

parcele 1462/3 v k. ú. Bartovice“ vč. geologických prací v celkové hodnotě 250.833,- Kč, 

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o bezúplatném předání do majetku Základní škole Ostrava - Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, sídlem Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava – 

Radvanice, k již realizované stavbě projektové dokumentace pod názvem „Stavba hřiště na 

parcele 1462/3 v k. ú. Bartovice“ vč. geologických prací v celkové hodnotě 250.833,- Kč, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká                                T: 30. října 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dokumentu  

dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 30. října 2021. 

1148/64/21 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0500/2019/MBaI uzavřené dne 3. října 2019, dle přílohy 1 a) předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0379/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0379/2018/MBaI uzavřené dne 11. září 2018, dle přílohy 2 a) předloženého materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0380/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

č. S 510/2020/MBaI uzavřené dne 26. října 2020, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,  

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  
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č. S 0381/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

0480/2020/MBaI ze dne 19. října 2020, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0382/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. října 2021, 

 

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

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

1149/64/21 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 

na pol. 4111, ÚZ 98071, org. 517    o      186 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517    o      300 tis. Kč 

 

zvyšují investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617   o        61 tis. Kč 

 

zvyšuje financování 

na pol. 8115       o        10 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5xxx      o      300 tis. Kč 

 

snižují investiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 617   o        61 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje  

na § 6114, pol. 5xxx, ÚZ 98071     o      186 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5xxx, ÚZ 93     o      300 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5222, org. 17     o        10 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx      o      150 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700092000000   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. října 2021. 

1150/64/21 

 

1) projednala nový vzor smlouvy o nájmu epitafního místa na hřbitově v Ostravě – 

Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje nový vzor smlouvy o nájmu epitafního místa na hřbitově v Ostravě – 

Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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64. schůze ze dne 29. září 2021 

 

3) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení zaměstnankyni pověřenou vedením 

odboru majetkového, bytového a investic k podpisu smlouvy o nájmu epitafního místa,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: trvale. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů. 

 


