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Usnesení  
76. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze rady městského obvodu konané dne 15. listopadu 2017. 

1461/76/17 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. 

1462/76/17 1) projednala návrh na stanovení nové výše měsíční odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 72 a ust. §84 odst. 

2), písm. n zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, novou výši měsíční odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků,  

dle přílohy k nařízení vlády takto: 

 - za výkon funkce člena rady ve výši 4.000 Kč, 

 - za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.000 Kč, 

 - za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 2.000 Kč, 

 - za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1.800 Kč, 

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 72 odst. 2) zákona 
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č. 128/2000 Sb., o obcích,: Nová výše měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva 

městského obvodu se poprvé poskytne s účinností od 1. ledna 2018, v případě náhradníka, 

ode dne prvního zasedání zastupitelstva městského obvodu, jehož se zúčastnil., 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích,:  

Při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva městského 

obvodu měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna., 

 

5) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2 až 4) tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renata Nytrová  T: 14. prosince 2017, 

 

6) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh na stanovení nové výše měsíční 

odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení 

zastupitelstvu městského obvodu k projednání, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 14. prosince 2017. 

1463/76/17 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, po doplnění akcí pořádaných městským obvodem Radvanice a Bartovice  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu 

města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 15. prosince 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostravy 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

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

1464/76/17 1) bere na vědomí zápis č. 29/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 23.10. 2017 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu. 

1465/76/17 1) bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu. 

1466/76/17 1) projednala žádost ze dne 17. srpna 2017 podanou firmou Jiří Fajkus, se sídlem  

Dr. Vančury 352, 738 00 Frýdek - Místek, zastupující na základě plné moci manžele xxxxx,  

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

a provést stavbu vodovodní přípojky DN 25, sjezdu a chodníku, a to na části pozemku parc. č. 

2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 35 m2, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0582/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky DN 25, sjezdu  

a chodníku, a to na části pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

v rozsahu služebnosti cca 35 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 9. října 2017 podanou firmou Ing. Martin Barteček, se sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zastupující 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  
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a provést stavbu kabelového vedení NNk, s názvem „Ostrava – Bartovice 1622/1, Dušáková, 

NNk“, číslo IP-12-8021243 a to na části pozemku parc. č. 1220/7, jiná plocha, ostatní plocha, 

v rozsahu služebnosti cca 4 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0583/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kabelového vedení NNk, s názvem 

„Ostrava – Bartovice 1622/1, Dušáková, NNk“, číslo IP-12-8021243, a to na části pozemku  

parc. č. 1220/7, jiná plocha, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 4 m2, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 4. října 2017 podanou firmou PROFI PROJEKT s. r. o., se sídlem 

Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, zastupující 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 

nadzemního elektrického vedení NN 0,4kV, s názvem „Ostrava 2287/34, Špicar, NNV“, číslo 

IV-12-8013432/VB/004, a to na částech pozemků parc. č. 113/1, neplodná půda, ostatní 

plocha a parc. č. 2286, ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu služebnosti cca 17 m2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0584/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu nadzemního elektrického vedení NN 

0,4kV, s názvem „Ostrava 2287/34, Špicar, NNV“, číslo IV-12-8013432/VB/004 2,  

a to na částech pozemků parc. č. 113/1, neplodná půda, ostatní plocha a parc. č. 2286, ostatní 

plocha, jiná plocha, v rozsahu služebnosti cca 17 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 27. září 2017 podanou firmou Karla Kuchařová, se sídlem  

U Vodojemu 78, 739 34 Václavovice, zastupující na základě plné moci manžele xxxxx,  

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

a provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky, a to na části pozemku parc. č. 3262/2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 9 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0586/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky,  

a to na části pozemku parc. č. 3262/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu 

služebnosti cca 9 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: Petra Janečková  T: 30. listopadu 2017, 

 

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0582/2017/MBaI, S 0583/2017/MBaI, S 0584/2017/MBaI a S 0586/2017/MBaI o zřízení 

služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto 

usnesení, 

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

1467/76/17 1) projednala žádosti o souhlas s návrhy projektů Mateřské školy Ostrava – Radvanice  

a Mateřské školy Ostrava – Bartovice dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s aktualizovanými projekty MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v rámci MAP ORP 
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Ostrava dle přílohy č. 1 a 2 a předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová    T: 16. listopadu 2017,  

 

4)  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu projektových fichí dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 16. listopadu 2017. 

1468/76/17 1) projednala žádost podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2730/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2730/2, zastavěná plocha  

a nádvoří, o výměře 24 m2, 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 č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková T: 30. listopadu 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

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

1469/76/17 1) ruší usnesení č. 1407/72/17 bod č. 8 ze dne 20. září 2017, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) projednala žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0589/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 392/1, o výměře 7,31 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Vodovodní přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných – manželů xxxxx, bytem  

xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 3 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 30. listopadu 2017, 

 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0589/2017/MBaI dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 

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

1470/76/17 1) projednala žádost o vydání souhlasného stanoviska společnosti PETISA s.r.o. se záměrem 

vybudování rezidenčního bydlení pro seniory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) vydává souhlasné stanovisko pro společnost PETISA s.r.o. se záměrem vybudování 

rezidenčního bydlení pro seniory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 
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Z: Mgr. Martina Škovránová    T: 24. listopadu 2017,  

 

4)  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasného stanoviska dle bodu  

č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 24. listopadu 2017. 

1471/76/17 1) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2017 podanou společností BEST OSTRAVA s.r.o., 

Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0581/2017/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. 37/04 k zajištění úklidových služeb v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích, 

se společností BEST OSTRAVA s.r.o., se sídlem Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ: 26809117, 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: Petra Janečková T: 31. prosince 2017, 

 

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

č. S 0581/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1472/76/17 1) projednala informaci o bezesmluvním užívání pozemku parc. č. 4/2 za účelem provozování 

autobusové zastávky městským obvodem Radvanice a Bartovice v k. ú. Radvanice,  

obec Ostrava, jehož vlastníkem je Česká republika, a dále o nutnosti narovnání právních 

vztahů mezi zúčastněnými stranami formou uzavření nájemní smlouvy, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/O/12910/2017-HMSO, 

vedené pod ev. č. S 0540/2017/MBaI, s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, 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: Petra Janečková T: 25. listopadu 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu nemovité věci  

č. UZSVM/O/12910/2017-HMSO, vedené pod ev. č. S 0540/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

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

1473/76/17 1) rozhodla o opravě usnesení č. 1291/66/17, bod 1), ze dne 28. června 2017, a to tak, že část 

textu …., formou otevřeného podlimitního řízení….“ se nahrazuje textem „…, formou 

zjednodušeného podlimitního řízení….“. 

1474/76/17 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 700/2015/MBaI uzavřené dne 30. listopadu 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0587/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 574/2014/MBaI uzavřené dne 28. listopadu 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0588/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním technického 

zařízení, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti paní 

xxxxx, trvale bytem xxxxx, 

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu k podnájmu bytu třetí 

osobě, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) neuděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. xxxxx, k nájemní smlouvě  

č. 51/2015/MBaI uzavřené s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu, 

 

9) projednala výpověď z nájmu bytu podanou xxxxx, trvale bytem xxxxx, s tří měsíční 

výpovědní dobou, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10) bere na vědomí ukončení nájmu bytu ze dne 28. 5. 2013 se xxxxx, trvale bytem xxxxx,  

s tří měsíční výpovědní lhůtou, 

 

11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0590/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, k 31. prosinci 2017, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

13) bere na vědomí zápis č. 14/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 12 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0591/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

15) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0592/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

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

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

Z: Petra Janečková T: 30. listopadu 2017, 

 

17) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, souhlasu a nesouhlasu, dohody 

a smluv dle bodů č. 2, 4, 8, 12, 14 a 15 tohoto usnesení, 

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

1475/76/17 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017, kterým se  

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4111, ÚZ 98071      o      163 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 120x13014      o      194 tis. Kč  

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 3111, pol. 2122      o      360 tis. Kč 

na § 3113, pol. 2122      o      692 tis. Kč 
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snižují kapitálové výdaje 

na § 3613, pol. 6121      o      900 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121      o   2 789 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6123      o      420 tis. Kč  

na § 3113, pol. 6121      o        58 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5192      o   1 000 tis. Kč 

na § 6171, pol. 50xx      o   1 200 tis. Kč 

 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 16      o      360 tis. Kč 

na § 3639, pol. 51xx      o   1 000 tis. Kč 

 

snižuje financování 

na pol. 8115      o   7 727 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6114, pol. 5xxx, ÚZ 98071      o      163 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

na § 3111, pol. 5331, org. 1      o      204 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 1    o      135 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5331, org. 3      o      156 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 3    o        59 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331      o      692 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 24. listopadu 2017. 

1476/76/17 1) projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2018 dle přílohy  

č. 1 – 6 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2021 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského obvodu  

na rok 2018 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na léta 2019 – 2021 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu  

na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2021 k projednání 

zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 14. prosince 2017. 

1477/76/17 1) bere na vědomí informaci o personální situaci na úřadě městského obvodu dle důvodové 

zprávy, 

 

2) schvaluje nový termín 30. dubna 2018 pro splnění úkolu v článku IV., písm. A., bod 1. 

„Aktualizovat Kontrolní řád městského obvodu Radvanice a Bartovice“ uvedeného v Příkazu 

č. 1/2017 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti  

a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2017,  

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renata Nytrová T: 30. dubna 2018. 

1478/76/17 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0593/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0369/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy u ul. Radvanická“ 
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dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0593/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0369/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy u ul. Radvanická“ 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0593/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0369/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 24. listopadu 2017, 

 

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

č. 1 (S 0593/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0369/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 24. listopadu 2017. 

1479/76/17 1) opětovně projednala žádost Unie rodičů – spolek při ZŠ Vrchlického, zastoupené  

xxxxx, předsedkyní výboru spolku, o souhlas s umístěním sídla spolku  

na adrese sídla statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

Těšínská 87/281, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí jmenování xxxxx, předsedkyní Unie rodičů – spolek  

při ZŠ Vrchlického od 19.9.2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) opětovně souhlasí s umístěním sídla Unie rodičů – spolek při ZŠ Vrchlického, na adrese 

sídla statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 

87/281, Ostrava-Radvanice, 

 

4) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 16. listopadu 2017, 

 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti se sídlem 

spolku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 16. listopadu 2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starostka         místostarosta 


