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Usnesení  
73. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 4. října 2017 
 

 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1420/73/17 1) schvaluje program 73. schůze rady městského obvodu konané dne 4. října 2017. 

1421/73/17 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, 

2110/90/14 z 10. září 2014, 

11/1/14 z 19. listopadu 2014, 

109/6/15 z 11. února 2015, 

186/10/15 z 8. dubna 2015, 

239/13/15 z 20. května 2015, 

241/13/15 z 20. května 2015, 

249/13/15 z 20. května 2015, 

537/27/15 z 2. prosince 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

902/47/16 z 21. září 2016, 

 

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. 

1422/73/17 1) bere na vědomí zápis č. 14/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 18. září 2017 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 14/2017 z jednání finančního 

výboru dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1423/73/17 1) bere na vědomí zápis č. 7/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. září 2017 dle příloh 

předloženého materiálu. 

1424/73/17 1) projednala organizační opatření k zajištění akce „Setkání jubilantů“ dle přílohy  

č.1 předloženého materiálu, 
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2) bere na vědomí organizační opatření k zajištění akce „Setkání jubilantů“ dle přílohy  

č.1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci akce „Setkání jubilantů“ 

dle organizačního opatření, 

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 11. října 2017. 

1425/73/17 1) bere na vědomí zápis č. 27/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 28.8. 2017 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu. 

1426/73/17 1) projednala žádost ze dne 16. srpna 2017, podanou panem xxxxx, o pronájem pozemku pod 

garáží parc. č. 785/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0503/2017/MBaI s panem xxxxx, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 30. října 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0503/2017/MBaI 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. října 2017. 

1427/73/17 1) projednala žádost o sjednání Smlouvy o právu provést stavbu pro stavbu „Rekonstrukce                

a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“, zák. č. 160207, podanou  

dne 26. května 2017 organizací DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., se sídlem Masarykovo 

náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:42767377, DIČ: CZ42767377,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu č. S 0501/2017/MBaI, pozemku  

parc. č. 476/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku parc. č. 476/2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, pozemku parc. č. 907/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

vše v k. ú. Bartovice organizaci DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. na dobu realizace,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 25. října 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu  

č. S 0501/2017/MBaI, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 25. října 2017. 

1428/73/17 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017, s doplněním, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517   o   1 152 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111     o      310 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 6121     o      431 tis. Kč 
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zvyšují běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5901     o      160 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222     o      150 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5222     o        60 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx     o      390 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5xxx     o      392 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331     o        89 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5xxx     o      126 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362     o        95 tis. Kč   

 

zvyšují investiční transfery 

na § 3111, pol. 6351     o      431 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 13. října 2017. 

1429/73/17 1) projednala žádost JUDr. Hany Jankovičové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vyklizením bytu společnosti RESIDOMO, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s vyslovením souhlasu s vyklizením bytu společnosti RESIDOMO, s.r.o.  

po zemřelé xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 5. října 2017.   

1430/73/17 

 

1) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0504/2017/MBaI  

s xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0505/2017/MBaI  

s xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 364/2014/MBaI uzavřené dne 

1. září 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0506/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 595/2016/MBaI uzavřené dne 

28. listopadu 2016, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0507/2017/MBaI  

s xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 499/2014/MBaI uzavřené dne 

26. listopadu 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0508/2017/MBaI s xxxxx dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu, 
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10) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0509/2017/MBaI  

se xxxxx, k 31. říjnu 2017, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0515/2017/MBaI  

s xxxxx, k 31. říjnu 2017, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

13) bere na vědomí zápis č. 13/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 11 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0516/2017/MBaI  

s xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

15) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0517/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 15 předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0518/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 16 předloženého materiálu, 

 

17) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodů č. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 a 16 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 31. října 2017, 

 

18) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, dohod a smluv dle bodů  

č. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 a 16 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. října 2017. 

1431/73/17 

 

1) projednala návrh na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na službu pod názvem 

„Projektová dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka, odvodnění  

v Ostravě - Bartovicích“, 

 

2) rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na službu pod názvem „Projektová 

dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - 

Bartovicích“ a o zaslání informace o zrušení zakázky uchazeči v zadávacím řízení, 

společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, dle přílohy předloženého materiálu, 

 

3)  ruší usnesení č. 1355/70/17 ze dne 23. srpna 2017,  

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat informaci  

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na službu pod názvem „Projektová dokumentace 

pro územní řízení - Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě – Bartovicích“ uchazeči 

v zadávacím řízení, společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová  T: 18. října 2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starostka         místostarosta 


