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Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 16. února 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1310/72/22 1) schvaluje program 72. schůze rady městského obvodu konané dne 16. února 2022. 

1311/72/22 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. 

1312/72/22 1) bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2021 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 2021 

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

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

1313/72/22 1) bere na vědomí výroční zprávu za rok 2021 orgánů statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu výroční zprávy za rok 2021 

orgánů statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti  

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová                                  T: 1. března 2022, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2021 orgánů statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, a tuto zároveň zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru 

vnitřních věcí, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                       T: 1. března 2022. 

1314/72/22 1) projednala žádost ze dne 31. ledna 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupena 

paní xxxxx – inženýrská činnost ve výstavbě, sídlem xxxxx, xxxxx, o souhlas s umístěním 

a provedením stavby „Domovní čistírna odpadních vod“, pro pozemky parc. č. 514/3 a 

parc. č. 514/2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Domovní čistírna 

odpadních vod“, pro pozemky parc. č. 514/3 a parc. č. 514/2, v k. ú. Bartovice, obec 

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

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/10   

72. schůze ze dne 16. února 2022 

3) projednala žádost ze dne 27. ledna 2022 podanou společností 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 - Vinohrady, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 653/11, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 

653/11, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

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

653/11, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 653/11, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 25. ledna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností TRABBAU a. s., sídlem 

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

stavby „Ostrava – Bartovice 156/9, NN“, pro pozemek parc. č. 156/9, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 

156/9, NN“, pro pozemek parc. č. 156/9, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 3. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností TRABBAU a. s., sídlem 

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

stavby „Ostrava – Radvanice 663/1, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 663/1, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

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

663/1, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 663/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 24. ledna 2022 podanou panem xxxxx, bytem  

xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Domovní vedení plynovodu“, pro 

pozemky parc. č. 78/2 a parc. č. 78/5, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 

a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Domovní vedení 

plynovodu“, pro pozemky parc. č. 78/2 a parc. č. 78/5, vše v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost ze dne 18. ledna 2022 podanou panem xxxxx a paní xxxxx, oba 

bytem xxxxx, zastoupeni paní xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného domu na parc. č. 845 a parc. č. 

846, k. ú. Bartovice“, pro pozemky parc. č. 845, parc. č. 846 a parc. č. 847, vše v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

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

rodinného domu na parc. č. 845 a parc. č. 846, k. ú. Bartovice“, pro pozemky parc. č. 845, 

parc. č. 846 a parc. č. 847, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 b) 

předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 15. března 2022, 
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14) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6, 

8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2022. 

1315/72/22 1) projednala návrh plánu účetních odpisů majetku městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje plán účetních odpisů majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice  

na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit realizaci bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 31. prosince 2022. 

1316/72/22 1) projednala žádost ze dne 31. ledna 2022 podanou společností STASPO, spol. s. r. o., 

sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice, o souhlas s umístěním oplocení na 

pozemcích parc. č. 2140/1 a parc. č. 2141/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním oplocení na pozemcích parc. č. 2140/1 a parc. 

č. 2141/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 15. března 2022, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2022. 

1317/72/22 1) ruší Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene schválené 

usnesením č. 61/4/18 ze dne 19. prosince 2018, kterými byla stanovena výše úplaty  

za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dotčeným stavbami,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2) schvaluje Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, dotčeným stavbami, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

1318/72/22 1) projednala nabídku pana xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeného panem xxxxx, advokátní 

kancelář, sídlem xxxxx, k odkoupení 1/2 podílů na nemovitých věcech, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1167/57, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 449 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1167/67, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 77 m2,  

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1167/68, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 11 m2,  

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1500/36, trvalý travní porost, o celkové výměře 399 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1609/6, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 324 m2, 
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- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1500/56, trvalý travní porost, o celkové výměře 79 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1609/22, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 113 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1610/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 1.699 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1610/17, trvalý travní porost, o celkové výměře 21 m2,  

 

dle příloh č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s odkoupením a následným svěřením spoluvlastnických podílů na 

nemovitých věcech, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1167/57, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 449 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1167/67, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 77 m2,  

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1167/68, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 11 m2,  

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1500/36, trvalý travní porost, o celkové výměře 399 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1609/6, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 324 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1500/56, trvalý travní porost, o celkové výměře 79 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1609/22, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, o celkové výměře 113 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1610/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 1.699 m2, 

- 1/2 podílu na pozemku parc. č. 1610/17, trvalý travní porost, o celkové výměře 21 m2,  

 

dle přílohy č. 2 a 5 předloženého materiálu,  

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 15. března 2022, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodů č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2022. 

1319/72/22 1) projednala návrhy smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN  

od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 

27232433,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0074/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0075/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0076/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0077/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 
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elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0078/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0079/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0080/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0081/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0082/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0083/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN od společnosti ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 

Praha 4, IČO: 27232433, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 28. února 2022, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 28. února 2022. 

1320/72/22 1) projednala žádost ze dne 31. ledna 2022 podanou společností GasNet, s. r. o., sídlem 

Klíšská 940/96, 401 01 Ústí nad Labem, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Plynovodní přípojky“, a to na 

části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0084/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Plynovodní přípojky“, a to na 

části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 18. ledna 2022 podanou panem xxxxx a paní xxxxx, oba 

bytem xxxxx, zastoupeni paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě 

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

přípojky a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 4 bm  

a 4 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0085/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu, a to 
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na části pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 4 bm a 4 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého 

materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 12. ledna 2022 podanou manžely xxxxx a xxxxx xxxxx, oba 

bytem xxxxx, zastoupeni společností PREFAST CZ s. r. o., sídlem Holandská 878/2, 639 

00 Brno, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo 

umístit a provést stavbu sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 476/2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 4 m2, dle 

příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0086/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu, a to na části pozemku 

parc. č. 476/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava  

v rozsahu služebnosti cca 4 m2, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 11. ledna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx a paní 

xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni společností 1 stavebníprojekce s. r. o., sídlem Kmochova 

341/1, 721 00 Ostrava – Svinov, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky splaškové kanalizace, a 

to na části pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha, neplodná půda , v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0087/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky splaškové kanalizace, a 

to na části pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 4 c) 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. března 2022, 

 

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

a 8 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2022. 

1321/72/22 1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt „Zelené střechy – 

zastávky MHD“ z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Národního programu 

Životní prostředí (resp. Národního plánu obnovy), výzva č. 10/2021, podoblast 1.5 

"Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích", aktivita 1.5.E "Hospodaření se 

srážkovými vodami v intravilánu obcí", 

 

2) bere na vědomí informaci o návrhu přípravy a podání žádosti o dotaci dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení,  

 

3) schvaluje podání návrhu žádosti na dotaci dle bodu č. 1 tohoto usnesení, po předchozím 

souhlasu rady města, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu rady města Ostrava. 

1322/72/22 1) projednala předložené cenové nabídky k zajištění tradičních veřejných akcí městského 

obvodu konaných dne 28. května 2022 („Den rodiny“) a 30. července 2022 („Bartovická 

pouť ke Sv. Anně“) v Ostravě – Radvanicích dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení výjimky dle ustanovení čl. XVIII odst. 2 vnitřního předpisu  

č. 2/2016 ze způsobu zadání veřejné zakázky a o uzavření smlouvy o zajištění veřejných 
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akcí Den rodiny a Bartovická pouť ke Sv. Anně se společností ARTFOR production s.r.o. 

se sídlem Na Pasekách 6982/16, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ: 27847136, dle příloh  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

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

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                          T: 30. července 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu objednávek o zajištění 

veřejných akcí uvedených v bodu 1) a 2) se společností ARFORT production, s.r.o, se 

sídlem Na Pasekách 683/16, 717 00 Ostrava-Bartovice, IČ: 27847136, dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu  

Z: Bc. Martina Stankušová                                                T: 30. března 2022. 

1323/72/22 1) projednala žádost JUDr. Hany Jankovičové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Františku Holubovi, statutárnímu městu 

Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Františku Holubovi notářkou JUDr. Hanou 

Jankovičovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Hanu 

Jankovičovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 28. února 2022. 

1324/72/22 1) bere na vědomí zápis č. 3/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0095/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0096/2022/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 

0131/2020/MBaI uzavřené dne 15. dubna 2020, dle přílohy 4 a) předloženého materiálu,  

 

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

č. S 0088/2022/MBaI se xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

0323/2021/MBaI uzavřené dne 13. září 2021, dle přílohy 5 a) předloženého materiálu,  

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedeného pod č. S 0323/2021/MBaI 

uzavřené dne 13. září 2021, dle přílohy 5 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0090/2022/MBaI s xxxxx  

a xxxxx xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0091/2022/MBaI se xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0093/2022/MBaI s xxxxx, trvale 
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bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0094/2022/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. března 2022, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. března 2022. 

1325/72/22 1) projednala návrh smlouvy o zřízení služebnosti xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 2 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0098/2022/MBaI o zřízení služebností, spočívající  

v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice  

na dotčené části pozemku parc. č. 164/1, o výměře 612 m2, trvalý travný porost, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, strpět služebnost stezky a cesty ve prospěch panujícího pozemku 

č. 161/1 a umožnit přístup k tomuto pozemku v souvislosti s jejím provozem,  

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 15. března. 2022, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. března 2022. 

1326/72/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se  

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511       o      218 tis. Kč 

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517   o 11 152 tis. Kč 

 

snižují nespecifikované rezervy  

na § 6409, pol. 5901      o      200 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3113, pol. 2229, ÚZ 103x33063    o          2 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5xxx      o      230 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700099000000 o   9 601 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700074000000 o   1 178 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700075000000 o      373 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx      o      200 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6121, org. 1700088000000   o      218 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700xxx000000   o      230 tis. Kč 
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zvyšují vratky transferů 

na § 6402, pol. 5364, ÚZ 103x33063    o          2 tis. Kč  

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 25. února 2022. 

1327/72/22 1) projednala nabídku společnosti VIAGEM a. s., sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 

Praha 8 - Karlín, k odkoupení 1/4 podílů na nemovitých věcech, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 625, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 273 m2, 

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 633/53, orná půda, o celkové výměře 1.190 m2,  

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 645/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 21 m2,  

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 1066/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 669 m2, 

dle příloh č. 1 – 4 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s odkoupením a následným svěřením spoluvlastnických podílů na 

nemovitých věcech, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 625, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 273 m2, 

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 633/53, orná půda, o celkové výměře 1.190 m2,  

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 645/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 21 m2,  

- 1/4 podílu na pozemku parc. č. 1066/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 669 m2, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

3) doporučuje a žádá statutární město Ostrava o zajištění odkupu a následného svěření  

i ostatních spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

- pozemku parc. č. 625, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 273 m2, 

- pozemku parc. č. 633/53, orná půda, o celkové výměře 1.190 m2,  

- pozemku parc. č. 645/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 21 m2,  

- pozemku parc. č. 1066/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 669 m2, 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká  T: 15. března 2022, 

 

5) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření a žádost 

statutárnímu městu Ostrava, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová T: 15. března 2022, 

1328/72/22 1) projednala žádost ze dne 10. září 2021 Povodí Odry, státní podnik, sídlem Varenská 

3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, o koupi části pozemku parc. č. 113/1, 

ostatní plocha, neplodná půda, dle geometrického plánu nově vzniklého pozemku parc. č. 

113/13, o výměře 69 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaného na LV č. 1962,  
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda, dle geometrického plánu nově 

vzniklého pozemku parc. č. 113/13, o výměře 69 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, za podmínky, že pokud revitalizace toku nebude realizována, bude pozemek 

vrácen do majetku statutárního města Ostrava, svěřená správa městského obvodu 

Radvanice a Bartovice. dle příloh 1 - 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: dle termínu zastupitelstva, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1329/72/22 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 099/2022/SŘDaŽP na poskytování 

služeb elektronických komunikací – kamerový systém, se společností OVANET, a.s.,  

IČ 258 57 568, se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, dle přílohy 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo S 0099/2022/SŘDaŽP na poskytování služeb 

elektronických komunikací – kamerový systém, se společností OVANET, a.s., IČ 258 57 

568, se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, dle přílohy předloženého 

materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0099/2022/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                         T: 28. února 2022, 

 

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

č. S 0099/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 28. února 2022. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

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


