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Usnesení  
75. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 1. listopadu 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1449/75/17 1) schvaluje program 75. schůze rady městského obvodu konané dne 1. listopadu 2017. 

1450/75/17 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. 

1451/75/17 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0556/2017/SŘDaŽP na poskytování 

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

IČ 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, dle přílohy předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla v souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o dílo S 0556/2017/SŘDaŽP  

na poskytování služeb elektronických komunikací – kamerový systém, se společností 

OVANET, a.s., IČ 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz,  

dle přílohy předloženého materiálu, s úpravou smlouvy v článku II.: v bodě 1) se text  

„2 statických kamer“ nahrazuje textem „1 statické kamery“, v bodě 3 se text „2 statické 

kamery“ nahrazuje textem „1 statická kamera“, v článku III., v bodě 3 se text „u kamer K1 - 

K7“ nahrazuje textem „u kamer K1 - K6“, v příloze č. 2 smlouvy Lokality umístění, Škola 

Trnkovecká se text „K4 - K7“ nahrazuje textem „K4 – K6“, Počet kamer se text  

„4“ nahrazuje textem „3“, Otočná/statická kamera se text „2/2“ nahrazuje textem „2/1“, 
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u obrázku s názvem Odloučené pracoviště Trnkovecká se text „KAM4 až KAM7“ nahrazuje 

textem „KAM4 až KAM6“, a v tomtéž obrázku se vypouští monitorovaná oblast Kamera 7 - 

st. 

 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0556/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 15. listopadu 2017, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0556/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. listopadu 2017. 

1452/75/17 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková 

organizace, Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace  

a Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace dle přílohy  

č. 1, 2 a 3 tohoto materiálu, 

 

2) schvaluje odpisové plány na rok 2017 dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto materiálu, 

 

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

městského obvodu dle bodu č. 2, 

Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 3. listopadu 2017. 

1453/75/17 1) bere na vědomí zápis č. 28/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 25. 9. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

1454/75/17 1) projednala žádost ze dne 4. září 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku pod garáží parc. č. 2027/12, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0566/2017/MBaI s panem xxxxx, bytem 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: 20. listopadu 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0566/2017/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 20. listopadu 2017. 

1455/75/17 1) projednala žádost ze dne 19. září 2017 podanou firmou Ing. Martin Barteček, se sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, v zastoupení na základě plné moci 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 47195355,  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu podzemního kabelového vedení NN 0,4kV, s názvem „Ostrava – Bartovice 

346, Baev, NNk“, číslo IP-12-8014010/2, a to na části pozemku parc. č. 476/2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

  

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0565/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemního kabelového vedení NN 

0,4kV, s názvem „Ostrava – Bartovice 346, Baev, NNk“, číslo IP-12-8014010/2, a to na části 

pozemku parc. č. 476/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

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

Z: Petra Janečková  T: 20. listopadu 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  

č. S 0565/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,  

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. listopadu 2017. 

1456/75/17 1) projednala žádost ze dne 8. srpna 2017 podanou společností Ing. Pavel Tyma - 

PROJEKCE, se sídlem Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava, IČ 72970898, v zastoupení  

na základě plné moci statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, o vydání souhlasu s umístěním stavby a povolení vstupu na pozemky parc. č. 2097  

a parc. č. 3258, v k. ú. Radvanice, pro stavbu „Odstranění výpusti Těšínská II“, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o vydání souhlasu s umístěním stavby a o povolení vstupu na pozemky  

parc. č. 2097 a parc. č. 3258 pro stavbu „Odstranění výpusti Těšínská II“, v k. ú. Radvanice, 

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: 15. listopadu 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu sousedního vlastníka pozemků  

s umístěním a provedením stavby a povolením vstupu na pozemky, dle přílohy č. 2 tohoto 

materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. listopadu 2017. 

1457/75/17 1) pověřuje s účinností od 2. listopadu 2017 Petru Janečkovou vedením odboru majetkového, 

bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, na dobu do ukončení 

výkonu veřejné funkce Ing. Svatopluka Běrského, 

 

2) ukládá tajemnici Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice zajistit úkony spojené  

s pověřením dle bodu 1) tohoto usnesení, 

T: Z: Ing. Renata Nytrová   T: 2. listopadu 2017. 

1458/75/17 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0560/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo                                  

č. S 0423/2017/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností JVAgro Morava s r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov 

pod Radhoštěm, IČO: 26826411, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0560/2017/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. S 0423/2017/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností JVAgro Morava s r.o., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková T: 2. listopadu 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného  

pod č. S 0560/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0423/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 2. listopadu 2017. 
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1459/75/17 1) projednala žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a návrh na poskytnutí 

finančních darů z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017 dle přílohy 

č. 2 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla o poskytnutí finančních darů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s úpravou přílohy u žadatele 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bartovice se text návrh výše daru „20.000 Kč“ 

nahrazuje textem „10.000 Kč“, 

 

3) schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice na rok 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 15. listopadu 2017, 

 

5) zmocňuje místostarostu k podpisu darovacích smluv se subjekty dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 15. listopadu 2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starostka         místostarosta 


