Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 75. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 30. března
2022
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1371/75/22 1) schvaluje program 75. schůze rady městského obvodu konané dne 30. března 2022.
1372/75/22 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,

1373/75/22

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 7. března 2022, podanou paní xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/146, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 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: 15. dubna 2022,

1374/75/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 14. března 2022 podanou Povodím Odry, s. p., sídlem
Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, o souhlas s kácením dřevin, které
se nacházejí na části pozemku parc. č. 113/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin, které se nacházejí na části pozemku
parc. č. 113/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 20. dubna 2022,

1375/75/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu 2) tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 2. března 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností TRABBAU
a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava –
Bartovice 156/9, NN, IP-12-8029978“, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní
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plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 6
bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0178/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 156/9, NN,
IP-12-8029978“, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle přílohy č. 1 c)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 10. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností TRABBAU
a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava –
Bartovice 846, NN, IV-12-8023242“, a to na části pozemku parc. č. 847, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 13 bm,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0185/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 846, NN,
IV-12-8023242“, a to na části pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle přílohy č. 2 c)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 10. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností ELTRAB
Group s. r. o., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Bartovice 871/1, příp. NNk, IP-12-8030176“, a to na části pozemku parc. č.
847, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 6 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0186/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 871/1, příp.
NNk, IP-12-8030176“, a to na části pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle přílohy
č. 3 c) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. dubna 2022,

1376/75/22

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. dubna 2022.
1) projednala návrh dodatku č. 2 S 0176/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění odborného pozáručního servisu/periodické údržby na
zařízeních rozhlasového, výstražného a informačního systému v městském obvodu
Radvanice a Bartovice s xxxxx, IČ 47822147, se sídlem xxxxx dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 S 0176/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění odborného pozáručního servisu/periodické údržby na
zařízeních rozhlasového, výstražného a informačního systému v městském obvodu
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Radvanice a Bartovice s xxxxx, IČ 47822147, se sídlem xxxxx dle přílohy č. 1
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: 30. dubna 2022,

1377/75/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 2 S 0176/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění
odborného pozáručního servisu/periodické údržby na zařízeních rozhlasového,
výstražného a informačního systému v městském obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2022.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0177/2022/SŘDaŽP na realizaci díla
„Obnova VKP na ul. Těšínská v k.ú. Bartovice“, 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,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0177/2022/SŘDaŽP na realizaci díla „Obnova
VKP na ul. Těšínská v k.ú. Bartovice“, 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) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. dubna 2022,

1378/75/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0177/2022/SŘDaŽP dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 8. března 2022, podanou xxxxx, bytem xxxxx, na pronájem
2 místností o velikosti cca 60 m2, v budově Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu 2 místností o velikosti cca 60 m2, v budově
Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2022,

1379/75/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2022.
1) projednala žádost xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní
smlouvy č. S 0140/2019/MBaI uzavřené dne 28. března 2019, dle přílohy č. 1 a)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0179/2022/MBaI s xxxx a xxxxx
xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
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č. S 0108/2019/MBaI uzavřené dne 15. března 2019, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0180/2022/MBaI s xxxxx trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého
materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 424/2019/MBaI ze dne 14. srpna 2019, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0183/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého
materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu č. 5, na ulici xxxxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0184/2022/MBaI se xxxxx,
trvale bytem xxxxx, ke dni 31. března 2022, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2022,

1380/75/22

10) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 21. března 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o souhlas s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojky“, pro pozemek parc. č.
2065/6, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojky“,
pro pozemek parc. č. 2065/6, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. dubna 2022,

1381/75/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. dubna 2022.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0187/2022/SŘDaŽP na realizaci díla
„Založení a stabilizace květnatých luk z přímého výsevu na 12 ti lokalitách –
k.ú. Radvanice a Bartovice“, 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,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0187/2022/SŘDaŽP na realizaci díla „Založení
a stabilizace květnatých luk z přímého výsevu na 12 ti lokalitách – k.ú. Radvanice
a Bartovice“, 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,
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. dubna 2022,

1382/75/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0187/2022/SŘDaŽP dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. dubna 2022.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, kterým se
zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517
o 1 623 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517
o
8 tis. Kč
zvyšují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617
o 500 tis. Kč

1383/75/22

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5171

o

zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030, org. 1700098000000
na § 3612, pol. 5169, ÚZ 7608

o 1 623 tis. Kč
o
8 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3632, pol. 612x, ÚZ 3500, org. 1700102000000
na § 3632, pol. 612x, org. 1700102000000

o 500 tis. Kč
o 700 tis. Kč,

700 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. března 2022.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice pod názvem „Rekonstrukce stávajících rozvodů vnější kanalizace ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ a návrh na zaslání výzvy k podání
nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice pod názvem „Rekonstrukce stávajících rozvodů vnější kanalizace ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ a o zaslání výzvy k podání nabídky
uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Bc. Martina Böhmová, specialista přípravy a realizace investic odboru majetkového,
bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
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2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
hodnotící komisi ve složení členové
1.
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2.
Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3.
Bc. Martina Böhmová, specialista přípravy a realizace investic odboru
majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

1384/75/22

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2
tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2022.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice na stavební práce pod názvem „7 bytových jednotek 1KK na ulici PátovaUkrajina“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek
dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice na stavební práce pod názvem „7 bytových jednotek 1KK na ulici PátovaUkrajina“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle
přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové:
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Bc. Martina Böhmová, specialista přípravy a realizace investic odboru majetkového,
bytového a investic
náhradníci členů:
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
hodnotící komisi ve složení členové:
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Bc. Martina Böhmová, specialista přípravy a realizace investic odboru majetkového,
bytového a investic
náhradníci členů:
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
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2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

1385/75/22

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu
č. 2 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2022.
1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Celoplošné opravy komunikací –
1. etapa“, která neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele, a to uchazeče:
Silverton s.r.o., Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO 24283410,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Celoplošné opravy
komunikací – 1. etapa“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0169/2022/SŘDaŽP se zhotovitelem: EDS Trade s.r.o., Jungmannova 299/2,
Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 03832210, dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0169/2022/SŘDaŽP, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. dubna 2022,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0169/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. dubna 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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