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Usnesení  
6. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 30. ledna 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

93/6/19 1) schvaluje program 6. schůze rady městského obvodu konané dne 30. ledna 2019. 

94/6/19 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, 

3/1/18 ze 7. listopadu 2018, 

186/10/15 z 8. dubna 2015, 

239/13/15 z 20. května 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018, 

23/2/18 z 21. listopadu 2018, 

25/2/18 z 21. listopadu 2018, 

32/2/18 z 21. listopadu 2018, 

37/2/18 z 21. listopadu 2018,  

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. 

95/6/19 1) bere na vědomí informaci Magistrátu města Ostravy o novém pověřenci pro ochranu 

osobních údajů pro období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje nové přílohy č. 1 a 4 Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů č. 2/2018  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá starostovi městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského obvodu  

se schválenými přílohami k Vnitřní směrnici o ochraně osobních údajů č. 2/2018 dle bodu 2) 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 31. ledna 2019. 

96/6/19 1) projednala návrh plánu kontrol Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 

2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje plán kontrol Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2019  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá starostovi městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. prosince 2019. 

97/6/19 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 1/2019 zmocněnci, kterým je advokát JUDr. 

Richard Mencner, se sídlem Milíčova 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 66242291, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení plné moci č. 1/2019 zmocněnci, kterým je advokát JUDr. Richard 

Mencner, se sídlem Milíčova 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 66242291,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 15. února 2019, 

 

4) zmocňuje starostu k podpisu plné moci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 15. února 2019. 

98/6/19 1) bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostce městského obvodu předložit Zprávu o činnosti kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2018 Zastupitelstvu 

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

Z: Bc. Martina Stankušová    T: 21. února 2019. 

99/6/19 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o souhlas zřizovatele s přijetím daru na základě návrhu darovací smlouvy  

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) souhlasí s přijetím daru na základě návrhu darovací smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 

 

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

městského obvodu dle bodu č. 1 a 2, 

Z: Mgr. Martina Škovránová    T: 11. února 2019. 

100/6/19 1) projednala opravu schváleného rozpočtu městského obvodu na rok 2019 dle přílohy  

č. 1 – 4 předloženého materiálu a opravu schváleného střednědobého výhledu rozpočtu  

na léta 2020 - 2022 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit opravu schváleného rozpočtu 

městského obvodu na rok 2019 dle přílohy č. 1 – 4 předloženého materiálu a opravu 

schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2022 dle přílohy  

č. 5 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit opravu schváleného rozpočtu městského 

obvodu na rok 2019 a opravu schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 

2022 k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 21. února 2019. 

101/6/19 1) projednala žádost ze dne 1. října 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTRO – 

PROJEKCE, s. r. o., sídlem Fráni Šrámka 5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice, odb. OS_8150 + OPPP“,  

pro pozemky parc. č. 3296/2, parc. č. 2011/1, parc. č. 3222/2 a parc. č. 2012/1, vše v k. ú. 

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

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice, odb. 
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OS_8150 + OPPP“, pro pozemky parc. č. 3220, parc. č. 3221/1, parc. č. 3296/2, parc. č. 

2011/1, parc. č. 3222/2 a parc. č. 2012/1, vše v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 15. listopadu 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci společností 

PROFIPROJEKT, s. r. o., sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice, Těšínská 87/281, NN“, pro 

pozemky parc. č. 2076/3, parc. č. 3265/11, parc. č. 3265/12 a parc. č. 2105/1, vše v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice, 

Těšínská 87/281, NN“, pro pozemky parc. č. 2076/3, parc. č. 3265/11, parc. č. 3265/12  

a parc. č. 2105/1, vše v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 7. ledna 2019 podanou společností Ostravské vodárny  

a kanalizace a. s., sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, 

zastoupenou na základě plné moci společností Ing. Petr Bělák - H – B Projekt, sídlem 

Tyršova 129, 747 62 Mokré Lazce, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Oprava 

vodovodu v Bartovicích – výtlak z Důlňáku“, pro pozemky parc. č. 1899, parc. č. 1935, parc. 

č. 1891, parc. č. 1739, parc. č. 1220/3 a parc. č. 1442/25, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Oprava vodovodu  

v Bartovicích – výtlak z Důlňáku“, pro pozemky parc. č. 1899, parc. č. 1935, parc. č. 1891, 

parc. č. 1739, parc. č. 1220/3 a parc. č. 1442/25, vše v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 3 b) 

předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 11. ledna 2018 podanou společností RESIDOMO, s. r. o., sídlem 

Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby „52JA – 18 – 

Zřízení 18 kusů vodovodních přípojek, Portfolio RESIDOMO, s. r. o.“, pro pozemek parc.  

č. 798/74, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „52JA – 18 – Zřízení 18 

kusů vodovodních přípojek, Portfolio RESIDOMO, s. r. o.“, pro pozemek parc. č. 798/4, v k. 

ú. Radvanice, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

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

realizaci, dle bodů 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 28. února 2019, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku  

s umístěním a provedením stavby, dle bodů 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 28. února 2019. 

102/6/19 1) projednala návrh darovací smlouvy č. S 0029/2019/MBaI na pozemek parc. č. 645/6, 

koryto vodního toku, vodní plocha, o celkové výměře 70 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

jehož vlastníky jsou paní xxxxx a pan xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy  

č. S 0029/2019/MBaI na pozemek parc. č. 645/6, koryto vodního toku, vodní plocha,  

o celkové výměře 70 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s paní xxxxx  

a panem xxxxx, bytem xxxxx dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu zastupitelstva, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

103/6/19 1) projednala žádost ze dne 19. prosince 2018 podanou společnosti ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci firmou NOVPRO 

FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 00 Frýdek – Místek, o uzavření smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu zemní přípojky 

NN, a to na částech pozemků parc. č. 1778, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1767, 

ostatní komunikace, ostatní plocha a prac. č. 1735, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 64 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0047/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemní přípojky NN, a to na částech 

pozemků parc. č. 1778, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1767, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 64 

bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0048/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemní přípojky NN, a to na části 

pozemku parc. č. 1735, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 64 bm, dle přílohy č. 1 d) předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost ze dne 17. prosince 2018 podanou společností Stavoservis Complet  

s. r. o., sídlem Starobělská 1580/69, 700 30 Ostrava - Zábřeh, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní 

přípojky, a to na částech pozemků parc. č. 3214/1. ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.  

č. 2141/3, ostatní plocha, zeleň a parc. č. 2141/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, vše  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 100 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o neuzavření smlouvy č. S 0049/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na částech 

pozemků parc. č. 3214/1. ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2141/3, ostatní plocha, 

zeleň a parc. č. 2141/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 100 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

6) projednala žádost ze dne 10. prosince 2018 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx  

a xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeny na základě plné moci xxxxx, sídlem 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. 3267/2, ostatní komunikace, ostatní 

plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 14 bm, dle příloh č. 3 a) a 

3 b) předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0050/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 3267/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 14 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 
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8) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodů č. 2, 3, 5 a 7 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 28. února 2019, 

 

9) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0047/2019/MBaI, S 0048/2019/MBaI, S 0049/2019/MBaI a S 0050/2019/MBaI o zřízení 

služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 3, 5 a 7 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 28. února 2019. 

104/6/19 1) projednala žádost ze dne 8. ledna 2019 podanou společností BEST OSTRAVA s.r.o., 

Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0041/2019/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. 37/04 k zajištění úklidových služeb v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích, 

se společností BEST OSTRAVA s.r.o., se sídlem Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ: 26809117, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s úpravou přílohy 

č. 2 u zastupujícího ve věcech smluvních, 

 

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

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 5 vedeného pod  

č. S 0041/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. ledna 2019. 

105/6/19 1) projednala návrhy smluv o dílo č. S 0037/2019/SŘDaŽP a č. S 0042/2019/SŘDaŽP na 

„Zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2019 až 2021 na území městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, část 1 – sečení ploch a silniční zeleně a část 2 – rizikové kácení 

dřevin, údržba dřevin a údržba květinových záhonů“ se společností Ostravské městské lesy  

a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh,  

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0037/2019/SŘDaŽP na „Zajištění údržby veřejné 

zeleně v období let 2019 až 2021 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 

– sečení ploch a silniční zeleně“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 

16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0042/2019/SŘDaŽP na „Zajištění údržby veřejné 

zeleně v období let 2019 až 2021 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 2 

– rizikové kácení dřevin, údržba dřevin a údržba květinových záhonů“ se společností 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124,  

700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci  

dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 28. února 2019, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv na „Zajištění 

údržby veřejné zeleně v období let 2019 až 2021 na území městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, část 1 – sečení ploch a silniční zeleně a část 2 – rizikové kácení dřevin, údržba 
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dřevin a údržba květinových záhonů“ dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 28. února 2019. 

106/6/19 1) ruší usnesení č. 90/5/19 bod č. 13 a 14 ze dne 16. ledna 2019, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0045/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

č. S 0648/2015/MBaI uzavřené dne 1. prosince 2015, dle přílohy č. 4 a) předloženého 

materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0040/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0064/2018/MBaI uzavřené dne 1. března 2018, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0038/2019/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0036/2018/MBaI uzavřené dne 1. února 2018, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0039/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 

 

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

č. 1, na ulici Revírní 991/5, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 7 a) předloženého 

materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0035/2019/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 31. ledna 2019, dle přílohy č. 7 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

č. 2, na ulici Trnkovecká 1106/5, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 8 a) 

předloženého materiálu, 

 

13) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0036/2019/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 28. února 2019, dle přílohy č. 8 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 3, 5, 7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 28. února 2019, 

 

15) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv, dohod a dodatku dle bodů č. 3, 5, 

7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Aleše Boháče MBA   T: 28. února 2019. 

107/6/19 1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 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-7/2018 ze dne 27. dubna 2018 a dodatku 

č. 1 ze dne 26. října 2018, vedeného pod č. S 0051/2019, uzavřených s Úřadem práce České 

republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 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-7/2018 ze dne 27. dubna 2018 a dodatku  

č. 1 ze dne 26. října 2018, vedeného pod č. S 0051/2019, uzavřených s Úřadem práce České 

republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 31. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. ledna 2019. 

108/6/19 1) bere na vědomí zprávu z jednání výběrové komise pro obsazení pracovního místa 

vedoucího odboru majetkového, bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) pověřuje s účinností od 1. února 2019 Janu Cieleckou vedením odboru majetkového, 

bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice na dobu trvání výkonu 

veřejné funkce uvolněného zaměstnance Ing. Svatopluka Běrského, 

 

3) zřizuje s účinností od 1. února 2019 nové funkční místo referenta odboru majetkového, 

bytového a investic v rámci Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice a schvaluje 

novou přílohu č. 1 organizačního řádu: organizační struktura Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice – funkční místa zaměstnanců v pracovním poměru dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) stanoví ke dni 1. února 2019 v souladu s bodem 3) tohoto usnesení celkový počet 

zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na 52 zaměstnanců, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu zajistit úkony spojené s pověřením a zřízením 

funkčního místa dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. ledna 2019. 

109/6/19 1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o projednání přerušení činnosti školní družiny a školního klubu v době školních 

prázdnin, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) projednala výsledek dotazníkového šetření dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, 

 

3) souhlasí s přerušením provozu školní družiny a školního klubu o jarních prázdninách  

s ohledem na přílohu č. 3 tohoto materiálu, 

 

4) schvaluje návrh písemného upozornění dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, 
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5) pověřuje místostarostku městského obvodu k podpisu upozornění dle přílohy č. 4, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. ledna 2019, 

 

6) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci usnesení rady městského 

obvodu dle bodu č. 3 a 4, 

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 31. ledna 2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA     Bc. Richard Dudek, DiS. 

starosta       člen rady 


