
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 20. července 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1496/82/22 1) schvaluje program 82. schůze rady městského obvodu konané dne 20. července 2022. 

1497/82/22 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, 

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1498/82/22 1) bere na vědomí zápis č. 13/2022 z jednání Komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 27. června 2022  

dle přílohy předloženého materiálu. 

1499/82/22 1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0346/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0533/2021/SŘDaŽP „Zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2022 až 2024 na 

území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 – sečení ploch a silniční zeleně“  

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 Dodatku č. 1 S 0346/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0533/2021/SŘDaŽP „Zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2022 až 2024 na 

území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 – sečení ploch a silniční zeleně“  

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 č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 15. srpna 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Dodatku č. 1  

ke smlouvě o dílo dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. srpna 2022. 

1500/82/22 1) projednala žádost společnosti ATRIS, s.r.o. IČ 28608909, Občanská 1116/18, 710 00 

Ostrava – Slezská Ostrava, zastupující na základě plné moci Jana Šplíchala, nar. 24. 4. 

1973, trvale bytem Stonava 918, týkající se vyjádření správce toku k vypouštění 

odpadních a dešťových vod do levostranného přítoku vodního toku Lučina v km 8,25,  

ID vodního toku 10212312 v rámci realizace stavby „Novostavba RD Bartovice“  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí jako správce levostranného přítoku vodního toku Lučina v km 8,25,  

ID vodního toku 10212312 s vypouštěním dešťových vod a předčištěných srážkových vod 

do tohoto toku v rámci realizace stavby „Novostavba RD Bartovice“ za podmínek  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 31. srpna 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasu městského obvodu dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. srpna 2022. 

1501/82/22 1) projednala žádost na potvrzení referenčního listu společnosti EDS Trade s.r.o., 

Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 03832210 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí s potvrzením referenčního listu stavby „Celoplošné opravy komunikací –  

1. etapa“, kterou realizovala společnost EDS Trade s.r.o., Jungmannova 299/2,  

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 03832210 dle přílohy č. 2 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: 29. července 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního 

listu stavby „Celoplošné opravy komunikací – 1. etapa“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 29. července 2022. 

1502/82/22 1) projednala žádost ze dne 29. června 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s provedením stavby „Kanalizační přípojka“, pro pozemky parc. č. 3275/4  

a 3275/6, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Kanalizační přípojka“, 

pro pozemky parc. č. 3275/4 a 3275/6, 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: 12. srpna 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 12. srpna 2022. 

1503/82/22 1) projednala žádost ze dne 29. června 2022 podanou manžely xxxxx a xxxxx, oba bytem 

xxxxx, žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající 

právo umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na částech pozemků parc. č. 

3275/4 a parc. č. 3275/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0353/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na 

částech pozemků parc. č. 3275/4 a parc. č. 3275/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 12. srpna 2022, 
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 12. srpna 2022. 

1504/82/22 1) projednala žádost ze dne 27. června 2022, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/42, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 28 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/42, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 28 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: 31. července 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. července 2022. 

1505/82/22 1) projednala žádost ze dne 23. května 2022, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 785/26, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0354/2022/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 785/26, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 22 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: Jana Cielecká    T: 31. července 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0354/2022/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. července 2022. 

1506/82/22 1) projednala žádost ze dne 23. června 2022, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 1132/3, zahrada, o celkové výměře 100 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1132/3, zahrada, o celkové 

výměře 100 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 23. června 2022, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem části pozemků parc. č. 730/1, ostatní plocha, o celkové výměře 58864 m² a 

parc. č. 730/4, ostatní plocha, o celkové výměře 8440 m², vše v k. ú. Radvanice, obec  

Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemků parc. č. 730/1, ostatní plocha,  

o výměře 144 m² a parc. č. 730/4, ostatní plocha, o výměře 360 m², vše v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 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: 15. srpna 2022, 
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6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. srpna 2022. 

1507/82/22 1) projednala žádost ze dne 27. června 2022 podanou manžely xxxxx a xxxxx, oba bytem 

xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0356/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 792/22, o celkové výměře  

1.352 m2, trvalý travní porost, 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 oprávněných – manželů Tomicových,  

dle přílohy č. 3 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. srpna 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 20. srpna 2022. 

1508/82/22 1) projednala žádost ze dne 30. června 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen společností Brozire s. r. o., sídlem Korejská 877/14, 702 00 Ostrava, o souhlas 

s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD Bartovice parc. č. 520/3, k. ú. 

Bartovice“, pro pozemek parc. č. 520/3, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD 

Bartovice parc. č. 520/3, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 520/3, 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. srpna 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. srpna 2022. 

1509/82/22 1) vyčleňuje byt o velikosti 1+0 pro pomoc ukrajinským uprchlíkům, a to byt č. 5 na ulici 

Čapkova 1019/54, v Ostravě – Radvanicích,  

 

2) projednala vzor smlouvy o krátkodobé výpůjčce bytu na ulici Čapkova 1019/54  

v Ostravě – Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje vzor smlouvy o krátkodobé výpůjčce bytu na ulici Čapkova 1019/54  

v Ostravě – Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení starostu k podpisu smlouvy  

o krátkodobé výpůjčce bytu na ulici Čapkova 1019/54 v Ostravě – Radvanicích, dle bodu  

č. 3 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: trvale. 
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1510/82/22 1) bere na vědomí zápis č. 9/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0363/2022/MBaI a zároveň dohody  

o ukončení nájmu, vedenou pod č. S 0365/2022 ke dni 31.7. 2022, s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0361/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0370/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0014/2022/MBaI ze dne 31. ledna 2022, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0367/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0145/2021/MBaI ze dne 30. dubna 2021, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0368/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého 

materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0065/2018/MBaI ze dne 28. února 2018, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0369/2022/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu, 

 

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

bytu č. 27, na ulici Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava – Bartovice, dle přílohy č. 8 a) 

předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu vedené pod č. S 0366/2022/MBaI 

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 31. července 2022, dle přílohy č. 8 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

bytu č. 14, na ulici Revírní 435/2, 716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 9 a) 

předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu vedené pod č. S 0364/2022/MBaI 

s xxxxx, trvale bytem xxxx, ke dni 31. července 2022, dle přílohy č. 9 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2022, 
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16) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. srpna 2022. 

1511/82/22 1) projednala žádost ze dne 13. července 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Tepelné čerpadlo vzduch/voda“, pro 

pozemek parc. č. 790/65, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Tepelné čerpadlo 

vzduch/voda“, pro pozemek parc. č. 790/65, 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. srpna 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. srpna 2022. 

1512/82/22 1) projednala žádost ze dne 15. července 2022 podanou Základní školou Ostrava – 

Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 401/5, 716 00 

Ostrava – Radvanice, o souhlas s kácením dřevin, a to 1 ks trnovník akát, 1 ks lípa srdčitá 

a 3 ks topol černý u školního hřiště, které se nachází za budovou školy ulice Havláskova 

na pozemku parc. č. 1267, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin, a to 1 ks trnovník akát, 1 ks lípa srdčitá 

a 3 ks topol černý u školního hřiště, které se nachází za budovou školy ulice Havláskova 

na pozemku parc. č. 1267, 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. srpna 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. srpna 2022. 

1513/82/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022, kterým se  

 

zvyšuje financování 

na pol. 8115       o      86 tis. Kč 

 

zvyšují převody z vlastních fondů 

na § 6330, pol. 4139, org. 6402     o      92 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy  

na § 3111, pol. 2122      o      21 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 6221, pol. 5xxx, ÚZ 6221     o      50 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 517   o      86 tis. Kč 
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82. schůze ze dne 20. července 2022 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6330, pol. 5342, org. 6402     o      92 tis. Kč 

na § 3239, pol. 5xxx, org. 6221     o      25 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

na § 3111, pol. 5331, org. 3     o      21 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331, ÚZ 6221     o      25 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 29. července 2022. 

1514/82/22 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0371/2022/MBaI, ke smlouvě o dílo 

č. S 0361/2020/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností MIJO – STAV s. r. o., Českobratrská 2227/7, 702 00 

Ostrava, IČ 27833551, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1, vedený pod č. S 0371/2022/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. S 0361/2020/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností MIJO – STAV s. r. o., Českobratrská 2227/7, 702 00 

Ostrava, IČ 27833551, 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: 26. července 2022, 

 

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

pod č. S 0371/2022/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0361/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 26. července 2022. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


