Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 27. dubna
2022
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1408/77/22 1) schvaluje program 77. schůze rady městského obvodu konané dne 27. dubna 2022.
1409/77/22 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,

1410/77/22

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 4. dubna 2022, podanou Koordinátorem ODIS, s. r. o., sídlem
28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupen společností MH
Stavební partner s. r. o., sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
o bezúplatné užívání části pozemku parc. č. 2076/2, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru bezúplatného užívání části pozemku parc. č. 2076/2,
zastavěná plocha a nádvoří, 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: Jana Cielecká
T: 15. května 2022,

1411/77/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu záměru bezúplatného užívání
části pozemku, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. května 2022.
1) projednala žádost ze dne 1. dubna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností NOVPRO FM s. r. o.,
sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Ostrava – Radvanice 600/2, NN“, pro pozemky parc. č. 600/6, 600/2, 583/1 a 598/1,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice
600/2, NN“, pro pozemky parc. č. 600/6, 600/2, 583/1 a 598/1, 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 č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. května 2022,

1412/77/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. května 2022.
1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu
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Radvanice a Bartovice na rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
s úpravou a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí účelové dotace žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
s úpravou a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) 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. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. května 2022,

1413/77/22

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 13. května 2022.
1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 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,

1414/77/22

4) ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Jiří Stankuš
T: 20. května 2022.
1) projednala žádost xxxxx, insolvenčního správce, sídlem xxxx, k odkoupení,
pozůstalosti po zemřelé paní Vlastě Capinské, částí pozemků, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku spoluvlastnického podílu 1/2 parc. č. 488/5, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 369 m2,
- pozemku spoluvlastnického podílu 1/2 parc. č. 583/2, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 651 m2,
dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s odkoupením a následným svěřením pozemků v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku spoluvlastnického podílu 1/2 parc. č. 488/5, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 369 m2,
- pozemku spoluvlastnického podílu 1/2 parc. č. 583/2, ostatní komunikace, ostatní
plocha, o celkové výměře 651 m2,
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,
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4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření a žádost
statutárnímu městu Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. května 2022.
1) bere na vědomí Zápis z 14. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 21. února 2022 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh darovací smlouvy č. S 0228/2022/SŘDaŽP dle přílohy předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 228/2022/SŘDaŽP na finanční dar ve výši
900.000 Kč, určený na realizaci díla „Obnova VKP na ul. Těšínská v k.ú. 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: 31. května 2022,

1417/77/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu darovací
smlouvy č. S 0228/2022/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. května 2022.
1) projednala žádost ze dne 25. dubna 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Plynovodní přípojky“, pro pozemek parc. č. 584/17,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Plynovodní přípojky“,
pro pozemek parc. č. 584/17, 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,

1418/77/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. května 2022.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 3 (S 0229/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní
v Radvanicích“ dle příloh č. 1, 2, 3,4, 5 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 (S 0229/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0133/2021/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní
v Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 3 (S 0229/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě
o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 11. května 2022,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 3 (S 0229/2022/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP dle bodu
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č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 11. května 2022.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 s úpravou, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, org. 517
o 3 287 tis. Kč
snižují nespecifikované rezervy
na § 6409, pol. 5901

o

80 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3113, pol. 51xx
na § 2333, pol. 5xxx
na § 3612, pol. 5xxx

o
o
o

44 tis. Kč
93 tis. Kč
44 tis. Kč

snižují převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, org. 517
o
44 tis. Kč

1420/77/22

zvyšují běžné výdaje
na § 3722, pol. 5xxx
na § 4399, pol. 5xxx
na § 2219, pol. 5xxx

o
o
o

93 tis. Kč
200 tis. Kč
987 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery - výdaje
na § 3314, pol. 5339
na § 3429, pol. 5222

o
o

25 tis. Kč
55 tis. Kč

zvyšují investiční výdaje
na § 2331, pol. 6121, org. 1700071000000
na § 3639, pol. 6121, org. 1700086000000
na § 3639, pol. 6121, org. 1700096000000
na § 3639, pol. 6121, org. 1700084000000

o 44 tis. Kč
o 500 tis. Kč
o 1 200 tis. Kč
o 400 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 6. května 2022.
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 „Rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků na hřbitově v Bartovicích“,
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0230/2022/MBaI
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 smlouvy o dílo č. S 0230/2022/MBaI,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. května 2022,

1421/77/22
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3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0230/2022/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 20. května 2022.
1) bere na vědomí, že neproběhlo první kolo vyhodnocení nabídek, neboť v termínu
nebyla žádná obálka doručena,
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2) 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,
3) 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,
4) 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
5) 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 č. 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.
Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů.
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