Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 13. dubna
2022
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1386/76/22 1) schvaluje program 76. schůze rady městského obvodu konané dne 13. dubna 2022.
1387/76/22 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,

1388/76/22

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh darovací smlouvy č. S 0192/2022/SŘDaŽP dle přílohy předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0192/2022/SŘDaŽP na finanční dar ve výši
113.080 Kč, určený na zajištění strojního čištění místních komunikací v městském
obvodu Radvanice a Bartovice s dárcem Liberty Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem
Vratimovská 689/117, PSČ 719 00 Ostrava-Kunčice, dle přílohy 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: 15. května 2022,

1389/76/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu darovací
smlouvy č. S 0192/2022/SŘDaŽP dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. května 2022.
1) projednala žádost ze dne 28. března 2022, podanou paní xxxxx, zastupující Spolek
rodičů a přátel školy při ZŠ Vrchlického, o souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním
sídla tohoto Spolku na adrese Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla Spolku rodičů
a přátel školy při ZŠ Vrchlického na adrese Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava –
Radvanice, 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,

1390/76/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu s umístěním sídla,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 4. března 2022, podanou paní xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem části pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha, o celkové výměře 5126
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m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0195/2022/MBaI s paní xxxxx, bytem
xxxxx, 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,

1391/76/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0151/2021/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. dubna 2022.
1) projednala žádost ze dne 11. února 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeného panem xxxxx, ATELIER „K“, sídlem Kmochova 222/5A, 721 00 Ostrava –
Svinov, o postoupení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti, uzavřené s paní xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 1 a 3 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o postoupení smlouvy č. S 0196/2022/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: Jana Cielecká
T: 20. května 2022,

1392/76/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. května 2022.
1) projednala dodatek č. 22/2022, vedený pod č. S 0193/2022/MBaI ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 22/2022, vedený pod č. S 0193/2022/MBaI ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000 s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava
– Zábřeh, IČ 70884561, 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. května 2022,
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku do účetní
evidence,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. května 2022,

1393/76/22
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5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 20. května 2022.
1) projednala žádost ze dne 3. března 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeným panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky vody a přípojky
plynu, a to na části pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b)
předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0199/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu přípojky vody a přípojky plynu,
a to na části pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 3. března 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeným panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu na pozemek,
a to na části pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 9,5 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0204/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu na pozemek, a to na části
pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava v rozsahu služebnosti cca 9,5 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 18. května 2022,

1394/76/22

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 18. května 2022.
1) projednala žádost ze dne 3. března 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupený panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s provedením stavby „Novostavba
rodinného domu“, pro pozemky parc. č. 1902 a 1903, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného
domu“, pro pozemky parc. č. 1902 a 1903, 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. května 2022,

1395/76/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. května 2022.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0086/2021/MBaI uzavřené dne 30. března 2021, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S
0086/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0082/2018/MBaI uzavřené dne 1. března 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S
0200/2022/MBaI se xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého
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materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0036/2018/MBaI ze dne 28. února 2018, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0202/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0150/2019/MBaI ze dne 5. dubna 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0203/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, 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,

1396/76/22

10) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2022.
1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého
materiálu,
2) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
s úpravou v příloze č. 4 předloženého materiálu,
3) rozhodla o poskytnutí účelové dotace žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 a č. 3
předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022 žadatelům dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 5
předloženého materiálu, s úpravou v příloze č. 4 předloženého materiálu,
5) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022,
s žadateli dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2022,
6) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. dubna 2022,

1397/76/22
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7) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh dle bodu č. 4 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 S 0197/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0126/2021/SŘDaŽP na přistavení velkoobjemových kontejnerů pro letní úklidovou
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akci v městském obvodu se zhotovitelem OZO Ostrava s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice dle přílohy předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 S 0197/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0126/2021/SŘDaŽP na přistavení velkoobjemových kontejnerů pro letní úklidovou
akci v městském obvodu se zhotovitelem OZO Ostrava s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice dle přílohy 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: 15. května 2022,

1398/76/22

1399/76/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 S 0197/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0126/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. května 2022.
1) bere na vědomí zápis č. 11/2022 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 28. března 2022 dle
přílohy předloženého materiálu.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce veřejného
osvětlení a chodníků na hřbitově v Bartovicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání
veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení
a chodníků na hřbitově v Bartovicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání
veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 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, odbor majetkový,
bytový 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 pro posouzení a hodnocení nabídek 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, odbor majetkový,
bytový 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

1400/76/22

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smluv o dílo na předmětnou veřejnou
zakázku radě městského obvodu k projednání dle bodu 2) tohoto usnesení
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.
1) projednala žádost ze dne 31. března 2022 podanou manžely xxxxx
a xxxxx, oba bytem xxxxx, zastoupeni panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „RD Bartovice“, pro pozemek parc. č. 607/2, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „RD Bartovice“, pro
pozemek parc. č. 607/2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého
materiálu,
3) projednala žádost ze dne 31. března 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Stavba zděného plotu a rekonstrukce RD č. p.
1259/27“, pro pozemky parc. č. 273 a parc. č. 274/2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Stavba zděného plotu
a rekonstrukce RD č. p. 1259/27“, pro pozemky parc. č. 273 a parc. č. 274/2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 31. března 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 913/6, NNk“, pro pozemky parc. č. 913/6, parc. č. 913/2
a parc. č. 913/5, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice
913/6, NNk“, pro pozemky parc. č. 913/6, parc. č. 913/2 a parc. č. 913/5, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 28. března 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen společností Artis s. r. o., sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD Bartovice“, pro pozemky parc. č.
1982, parc. č. 1987, parc. č. 1988 a parc. č. 2006, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD
Bartovice“, pro pozemky parc. č. 1982, parc. č. 1987, parc. č. 1988 a parc. č. 2006,
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) 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: 20. května 2022,
10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6
a 8 tohoto usnesení,
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Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. května 2022.
1) projednala žádosti paní Beáty Philipp, IČ: 74638823, se sídlem Údolní 21/375, 747 17
Darkovice, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přepravě č. S 0389/2020/OSVaŠ ze dne
31.08.2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přepravě č. S 0389/2020/OSVaŠ ze dne
31.08.2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) pověřuje místostarostku městského obvodu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o přepravě č. S 0389/2020/OSVaŠ ze dne 31.08.2020 dle bodu 3) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 29. dubna 2022,
5) projednala návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování přepravní služby Senior
Expres 2020-2022 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
6) schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování přepravní služby Senior Expres
2020-2022 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

1402/76/22

7) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu 3) a 6)
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 29. dubna 2022.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022, kterým se
zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517
o 156 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517
o 100 tis. Kč

1403/76/22

snižují nespecifikované rezervy
na § 6409, pol. 5901

o

320 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7402
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211, org. 16

o
o

76 tis. Kč
100 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery - výdaje
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402
na § 3399, pol. 5222
na § 3419, pol. 5222
na § 3419, pol. 5494
na § 3429, pol. 5222
na § 4349, pol. 5222
na § 4351, pol. 5221

o 80 tis. Kč
o 35 tis. Kč
o 125 tis. Kč
o 40 tis. Kč
o 100 tis. Kč
o
5 tis. Kč
o 15 tis. Kč,

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 22. dubna 2022
1) projednala žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle přílohy č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0208/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
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Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3208, o výměře 1.311 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, 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 oprávněného paní xxxxx,
dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0209/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3261, o výměře 2.480 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „Kanalizační přípojky“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného pana xxxxx,
dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0210/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 798/74, o výměře 745 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „Vodovodní přípojky“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného pana xxxxx,
dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0212/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3261, o výměře 2.480 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „Kanalizační přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného pana xxxxx,
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: 20. května 2022,

1404/76/22

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2, 4, 6
a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. května 2022.
1) rozhodla o zrušení usnesení č. 1674/86/18 ze dne 25. dubna 2018, kterým byl schválen
vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – Radvanicích
a Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) projednala nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě –
Radvanicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3) schvaluje nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě –
Radvanicích, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) projednala nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě –
Bartovicích, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
5) schvaluje nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě –
Bartovicích, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

1405/76/22

6) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic k podpisu smluv o nájmu hrobových míst, dle bodů č. 3 a 5 tohoto
usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: trvale.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Pumptrackové hřiště
v Ostravě Bartovicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek
městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za
podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Pumptrackové hřiště v Ostravě
Bartovicích“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského
obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle
přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 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, odbor majetkový,
bytový 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 pro posouzení a hodnocení nabídek 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, odbor majetkový,
bytový a investic,
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smluv o dílo na předmětnou veřejnou
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zakázku radě městského obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
a pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu pod
názvem „7 bytových jednotek 1KK na ulici Pátova-Ukrajina“, o výběru nejvýhodnějších
nabídek a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0214/2022/MBaI pro Část III. se zhotovitelem
Karel Čech, K Rybníkům 671/1a, 717 00 Ostrava Bartovice, IČ 67321151, a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0213/2022/MBaI pro Část II. se zhotovitelem Kultan s. r. o.,
U Samoobsluhy 712/3, 717 00 Ostrava Bartovice, IČ 05293065, dle příloh č.1, 2, 3 a 4
předloženého materiálu,
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smluv o dílo č. S 0213/2022/MBaI
a S 0214/2022/MBaI dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 29. dubna 2022,

1407/76/22

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv o dílo
č. S 0213/2022/MBaI a S 0214/2022/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. dubna 2022.
1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby pod názvem „Rekonstrukce stávajících
rozvodů vnější kanalizace ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, která
neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele, a to nabídku společnosti
MEISK s. r. o., Hranečník 1356/2, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ 07767544, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
a pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu pod
názvem „Rekonstrukce stávajících rozvodů vnější kanalizace ulice Rokycanova
a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0211/2022/MBaI se zhotovitelem MPTA GROUP s. r. o., Maryčky
Magdonové 679/8, 717 00 Ostrava Bartovice, IČ 28606680, dle příloh č.1, 2, 3 a 4
předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0211/2022/MBaI,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 29. dubna 2022,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0211/2022/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. 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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