Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 71. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 2. února 2022
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1294/71/22
1295/71/22

1296/71/22

1297/71/22

Obsah
1) schvaluje program 71. schůze rady městského obvodu konané dne 2. února 2022.
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) bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 13. prosince 2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu a zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 12 z jednání Finančního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice a zprávu o činnosti Finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2021 dle bodu č. 1
tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na udělení plných mocí č. 5/2022 a č. 6/2022 zmocněnci, kterým
je Ing. Magda Cigánková Fialová, se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava, IČ 69221189 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s udělením plných mocí č. 5/2022 a č. 6/2022 zmocněnci, kterým
je Ing. Magda Cigánková Fialová, se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava, IČ 69221189 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,

1298/71/22

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plných mocí
č. 5/2022 a č. 6/2022 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. února 2022.
1) projednala žádost ze dne 17. ledna 2022, podanou manželi xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové
výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 15 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: 28. února 2022,
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
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dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. února 2022.
1) projednala žádost ze dne 17. ledna 2022, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,
o zpětvzetí žádosti o koupi garáže na parc. č. 690/20, o celkové výměře 19 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení zpětvzetí žádosti o koupi garáže na parc. č. 690/20, o celkové
výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ruší usnesení 962/54/21 bod č. 2 ze dne 14. dubna 2021, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
informovat žadatelku, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 28. února 2022,

1300/71/22

5) ukládá místostarostce městského obvodu informovat orgány města, dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. února 2022.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, zastoupena společností Eltrab Group s. r. o., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00
Praha 2, 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 0053/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 367, o výměře 1.505 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„Ostrava - Bartovice parc. č. 309/1, NN IP-12-8018363/3“ 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 společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, zastoupena společností xxxxx, sídlem 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 0054/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2027/1, o výměře 3.425 m2,
manipulační plocha, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „Ostrava – Radvanice 2027/120, příp. NNk, IP-12-8018953/1“ 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. 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: 28. února 2022,

1301/71/22
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6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. února 2022.
1) projednala žádost ze dne 10. ledna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
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zastoupen panem xxxxx – projekční kancelář, xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením
stavby „Plynofikace rodinného domu čp. 203“, pro pozemek parc. č. 2067, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Plynofikace rodinného
domu čp. 203“, pro pozemek parc. č. 2067, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 11. ledna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx a paní
xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni 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. 1109/3, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 1112,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD a ČOV
na parc. č. 1109/3, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 1112, vše v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 12. ledna 2022 podanou manžely xxxxx a xxxxx, bytem
xxxxx, zastoupeni společností PREFAST CZ s. r. o., sídlem Holandská 878/2, 639 00
Brno, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD a parc. č. 711/1, k. ú.
Bartovice“, pro pozemek parc. č. 476/2, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č.
3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba
RD a parc. č. 711/1, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 476/2, vše v k. ú. Bartovice,
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: 28. února 2022,

1302/71/22

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4 a 6
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. února 2022.
1) bere na vědomí zápis č. 2/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0055/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0062/2020/MBaI uzavřené dne 19. února 2020, dle přílohy 3 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného
pod č. S 0056/2022/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 0064/2018/MBaI uzavřené dne 1. března 2018, dle přílohy 4 a) předloženého
materiálu,
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6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedeného pod č. S 0057/2022/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx,dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 28. února 2022,

1303/71/22

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. února 2022.
1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí nepeněžního daru
a) s xxxxx, narozeným xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to
v hodnotě 19.968,63 Kč,
b) se xxxxx, narozenou dne xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, a to
v hodnotě 19.994,04 Kč,
2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí nepeněžního daru
a) s xxxxx, narozeným xxxxx, bytem xxxxx, dle bodu 1), písmene a) tohoto materiálu,
b) se xxxxx, narozenou dne xxxxx, bytem xxxxx, dle bodu 1), písmene b) tohoto
materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv na poskytnutí nepeněžního daru
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 18. února 2022,

1304/71/22

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smluv na poskytnutí
nepeněžního daru dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 18. února 2022.
1) projednala návrh smlouvy o poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč se Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice, se sídlem Březová 474/18,
Ostrava-Bartovice, IČ 73214426, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
2) rozhodla uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč se
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice, se sídlem Březová
474/18, Ostrava-Bartovice, IČ 73214426, dle bodu č. 1 tohoto materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy na poskytnutí peněžního daru
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 18. února 2022,

1305/71/22

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smlouvy na poskytnutí
peněžního daru dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 18. února 2022.
1) ruší usnesení 1218/68/21 bod č. 3 a 4 ze dne 24. listopadu 2021, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
2) projednala žádost ze dne 28. července 2021 podanou společností Pražská
energetika, a. s., sídlem Na Hroudě 1492/4, 105 00 Praha 10, IČO: 60193913, o pronájem
části pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře
cca 1 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0060/2022/MBaI se společností Pražská
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energetika, a. s., sídlem Na Hroudě 1492/4, 105 00 Praha 10, IČO: 60193913, dle přílohy
č. 1 b) předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 28. února 2022,

1306/71/22

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 28. února 2022.
1) projednala informaci o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferu z rozpočtu
statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2022
včetně Podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města
Ostravy na projekt „Sportovní příměstský tábor“,
3) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města
Ostravy na projekt „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“,
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodů č. 2 a č. 3
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 11. února 2022,

1307/71/22

5) pověřuje starostu městského obvodu k podpisu žádostí a dalších souvisejících
náležitostí k transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 11. února 2022.
1) projednala aktualizované a nové projektové záměry příspěvkových organizací
městského obvodu Radvanice a Bartovice v rámci strategického rámce Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání (dále jen „SR MAP“) ORP Ostrava pro programové období
2021-2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s projektovými záměry příspěvkových organizací městského obvodu
Radvanice a Bartovice v rámci SR MAP ORP Ostrava pro programové období 2021-2027
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1308/71/22

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat statutární město Ostrava
o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 11. února 2022.
1) projednala návrh na potvrzení referenčního listu společnosti SF-zemtrade s.r.o.,
Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s potvrzením referenčního listu stavby „Rekonstrukce chodníku na ul.
Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul. Trnkovecká“, kterou realizovala společnost SFzemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683,
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: 28. února 2022,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního
listu stavby „Rekonstrukce chodníku na ul. Pastrňákova v úseku ul. Hranečník a ul.
Trnkovecká“, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. února 2022.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o 261 tis. Kč

snižují nespecifikované rezervy
na § 6409, pol. 5901

o

20 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3429, pol. 5222

o

20 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6121, org. 1700xxx000000
na § 2221, pol. 6121, org. 1700050000000

o
o

200 tis. Kč
61 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 18. února 2022.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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