Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 66. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 27. října 2021
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1170/66/21
1171/66/21

1172/66/21

Obsah
1) schvaluje program 66. schůze rady městského obvodu konané dne 27. října 2021.
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.
1) projednala žádost Spolku Madleine dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a návrh na
uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
ev. č. S 0207/2021/FaR, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice a Spolkem Madleine, sídlem Maxe Švabinského 2224, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26599198, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, ev. č. S 0207/2021/FaR, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a Spolkem Madleine, sídlem Maxe Švabinského 2224, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 26599198, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě
ev. č. S 0207/2021/FaR dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 5. listopadu 2021,

1173/66/21

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
ev. č. S 0207/2021/FaR dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. listopadu 2021.
1) projednala návrh Příkazu č. 4/2021, kterým se stanoví plán inventur, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) schvaluje Příkaz č. 4/2021, kterým se stanoví plán inventur, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

1174/66/21

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci příkazu dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 1. února 2022.
1) projednala žádost paní xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
a návrh smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000 Kč paní xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru s paní xxxxx, nar.
xxxxx, ve výši 20.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
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3) projednala žádost paní xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu
a návrh smlouvy na poskytnutí peněžního daru ve výši 20.000 Kč paní xxxxx, nar. xxxxx,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
4) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru s paní xxxxx, nar.
xxxxx, bytem xxxxx, ve výši 20.000 Kč dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy na poskytnutí peněžního daru
dle bodu č. 2 a č. 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 12. listopadu 2021,

1175/66/21

6) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smlouvy na poskytnutí
peněžního daru dle bodu č. 2 a č. 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 12. listopadu 2021.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0176/2020/MBaI uzavřené dne 25. května 2020, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0417/2021/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
0674/2019/MBaI uzavřené dne 9. prosince 2019, dle přílohy 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0418/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého
materiálu,
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0419/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0420/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0421/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0422/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0423/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0424/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2021,

1176/66/21
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12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 6. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
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pozemků parc. č. 2027/75, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 a parc. č.
2027/76, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků parc. č. 2027/75, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 a 2027/76, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 23 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého
materiálu,
3) projednala žádost ze dne 11. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/77, 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. 2027/77, 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 13. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 690/54, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/54, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b)
předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 13. října 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 22/20, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/20, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b)
předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. listopadu 2021,

1177/66/21

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 27. září 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu „Vodovodní přípojky“, a to na části pozemku parc. č. 3239/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 1
a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0426/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojky“, a to na části
pozemku parc. č. 3239/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 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,
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66. schůze ze dne 27. října 2021

T: 30. listopadu 2021,

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 18. října 2021 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeni paní xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Novostavba RD“, pro pozemky parc. č. 611/2 a 1114/3, 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 RD“, pro
pozemky parc. č. 611/2 a 1114/3, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 15. října 2021 podanou panem xxxxx, bytem
xxxxx, zastoupen panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Plynofikace rodinného domu čp. 932“, pro pozemek parc. č. 798/73, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Plynofikace rodinného
domu čp. 932“, pro pozemek parc. č. 798/73, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 14. října 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupenou
společností 1stavebníprojekce s. r. o., sídlem Bří. Sedláčků 828/51, 721 00 Ostrava Svinov, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD a ČOV na parc. č.
2938, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 2938, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD a ČOV
na parc. č. 2938, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 2938, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 13. října 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupenou
společností 1stavebníprojekce s. r. o., sídlem Bří. Sedláčků 828/51, 721 00 Ostrava Svinov, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Domovní ČOV na parc. č. 1938/4, k.
ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 1938/4, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4
a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Domovní ČOV na parc.
č. 1938/4, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 1938/4, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) projednala žádost ze dne 13. října 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupena
panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Rodinný domek“,
pro pozemky parc. č. 579/14 a 579/15, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5
a) předloženého materiálu,
10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rodinný domek“, pro
pozemky parc. č. 579/14 a 579/15, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 b)
předloženého materiálu,
11) projednala žádost ze dne 13. října 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
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sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena společností
NOVPRO FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek – Místek, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 1135/1, příp. NNk“, pro pozemky
parc. č. 1135/1 a 3232, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého
materiálu,
12) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice
1135/1, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 1135/1 a 3232, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,
13) projednala žádost ze dne 27. září 2021 podanou společností UDI MORAVA s. r. o.,
sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Novostavba řadových domů v Bartovicích na parc. 449, k. ú. Bartovice“, pro pozemek
parc. č. 449, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu,
14) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba řadových
domů v Bartovicích na parc. 449, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 449, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,
15) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. listopadu 2021,

1179/66/21

16) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6,
8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala návrh smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0416/2021/MBaI se Základní
uměleckou školou, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvkovou
organizací, IČ 61989207, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0416/2021/MBaI se Základní
uměleckou školou, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvkovou
organizací, IČ 61989207, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská 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: 30. listopadu 2021,

1180/66/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zapůjčení nástroje,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala návrh hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
č. S 0425/2021/OaVV se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s. se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
č. S 0425/2021/OaVV se společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 31. prosince 2021,

1181/66/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu hromadné licenční smlouvy
o veřejném provozování hudebních děl č. S 0425/2021/OaVV se společností OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. Armády 786/20,
160 56 Praha 6, IČ: 63839997, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0428/2021/MBaI s panem 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. listopadu 2021,

1182/66/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0428/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. listopadu 2021.
1) projednala návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice na rok 2021 žadateli dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, návrh
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu, návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2021 Akademii FC Baník Ostrava z.s. dle přílohy č. 3
předloženého materiálu, návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí neinvestiční účelové dotace žadateli dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) rozhodla o poskytnutí finančního daru Akademii FC Baník Ostrava, z.s., se sídlem
Bukovanského 1028/4, 710 00 Ostrava, IČ 02214270, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
5) schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
6) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace s žadatelem dle bodu č. 2 tohoto usnesení a podpisem smlouvy
o poskytnutí finančního daru s Akademií FC Baník Ostrava z.s. dle bodu č. 4 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. listopadu 2021,
7) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smlouvy dle bodu č. 2 tohoto
usnesení a dle bodu č. 4 usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 10. listopadu 2021.
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1) projednala žádost podanou společností Linos Color s. r. o., sídlem Václavovická 1074,
739 34 Šenov, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1
a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0436/2021/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1236, o celkové výměře
11.082 m2, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„Přípojka VN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či
odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – Linos Color s. r. o., 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. listopadu 2021,

1184/66/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) projednala žádost ze dne 22. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností TRABBAU
a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava –
Bartovice 533/5, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 526, trvalý travní porost, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 7 bm, dle příloh č. 1 a 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0437/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 533/5, příp.
NNk“, a to na části pozemku parc. č. 526, trvalý travní porost, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava v rozsahu služebnosti cca 7 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. listopadu 2021,

1185/66/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. listopadu 2021.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021, kterým se
zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1020, org. 517
o 374 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 91, org. 517
o
44 tis. Kč
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zvyšuje financování
na pol. 8115

o

49 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3399, pol. 5xxx
na § 2333, pol. 5xxx
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 5213

o
o
o

19 tis. Kč
577 tis. Kč
44 tis. Kč
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zvyšují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 1020, org. xx
na § 3399, pol. 5221
na § 3419, pol. 5222
na § 4349, pol. 5492
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 91

o
o
o
o
o

374 tis. Kč
18 tis. Kč
10 tis. Kč
40 tis. Kč
44 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700093000000
na § 2219, pol. 6121, org. 1700053000000

o
o

354 tis. Kč
223 tis. Kč

snižují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5213, org. 517
o
44 tis. Kč

1186/66/21

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. listopadu 2021.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Zavedení energetického
managementu v Ostravě-Radvanicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky a služby v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných
zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Zavedení energetického managementu
v Ostravě-Radvanicích“ v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
a služby v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek
městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek
dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic odboru majetkového,
bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic odboru majetkového,
bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
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2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smluv o dílo na předmětnou veřejnou zakázku
radě městského obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

Milan Lukáš
člen rady

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