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Usnesení  
87. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 9. května 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1680/87/18 1) schvaluje program 87. schůze rady městského obvodu konané dne 9. května 2018. 

1681/87/18 1) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za xxxxx, bytem xxxxx, ve výši 2.331,- Kč, vzniklou neoprávněným 

čerpáním dovolené,  

 

2) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 7.373 Kč, za neuhrazené 

zálohy na služby spojené s užíváním bytu,  

 

3) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 2.973 Kč, za neuhrazené 

nájemné a služby spojené s užíváním bytu,  

 

4) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, ve výši 11.165 Kč, za neuhrazené 

nájemné a služby spojené s užíváním bytu,  

 

5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku statutárního 

města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, bytem xxxxx, ve výši 

40.508,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu a ve výši 

3.812,- Kč z vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu, 

 

6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku statutárního 

města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, 

ve výši 23.960,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu a 

ve výši 1.103 Kč z vyúčtování záloh na služby spojení s užíváním bytu,  

 

7) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat nedobytnou pohledávku statutárního 

města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice za xxxxx, posledně bytem xxxxx, 

ve výši 25.265,00 Kč, za neuhrazené nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu,  

 

8) doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o odpisu pohledávek statutárního města Ostrava, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice z titulu inventarizačního rozdílu k pohledávkám  

z nájmů bytů a záloh na služby spojených s užíváním bytu včetně poplatků z prodlení  

v celkové výši 162.179,57 Kč,   

 

9) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizací bodů č. 1-8 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 7. června 2018, 

 

10) ukládá místostarostovi předložit návrh na odpis pohledávek dle bodů č. 5, 6, 7 a 8 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/5   

87. schůze ze dne 9. května 2018 
 

předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 7. června 2018. 

1682/87/18 1) projednala 

a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice  

za rok 2017 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu, 

 

b) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 za rok 2017 pro statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 přeloženého materiálu, 

 

c) zápisy z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 za organizace:  

- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,  

dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

  

d) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 za rok 2017 pro   

- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava – Bartovice, Za ještěrkou 8, příspěvková organizace,  

dle příloh č. 14 až 16 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje  

a) účetní závěrku příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, sestavenou ke dni 31. 12. 

2017 za rok 2017, a to   

- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,   

- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,   

- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,  

dle příloh č. 14 až 16 předloženého materiálu  

 

b) výsledek hospodaření a příděly do fondů příspěvkových organizací, a to takto: 

 

Výsledek hospodaření Rezervní fond Fond odměn

MŠ Radvanice                  22 551,89 Kč                     22 551,89 Kč                           -   Kč 

MŠ Bartovice                             -   Kč                                -   Kč                           -   Kč 

ZŠ Vrchlického                 439 209,12 Kč                    354 221,12 Kč                84 988,00 Kč 

 
3) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení 

účetních závěrek, 

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 25. července 2018, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu   

a) schválit  

- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2017 

(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez 

výhrad,  

- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017, 

- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2017, 

- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2017, 

dle příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu, 

 

b) schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017 za rok 2017 pro statutární město 

Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 předloženého materiálu, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

3/5   

87. schůze ze dne 9. května 2018 
 

 

c) pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o schválení účetních 

závěrek, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 25. července 2018, 

 

5) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu  

za rok 2017 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za rok 2017 k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva. 

1683/87/18 1) projednala žádost Mgr. Hany Parobkové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s uplatněním pohledávky do dědického řízení z titulu vypravení pohřbu a s vydáním 

majetku nepatrné hodnoty po zemřelém Františku Froňkovi statutárnímu městu Ostrava, 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uplatněním pohledávky do dědického řízení a nesouhlasí s vydáním majetku 

nepatrné hodnoty po zemřelém xxxxx notářkou Mgr. Hanou Parobkovou,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku Mgr. Hanu 

Parobkovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 12. května 2018. 

1684/87/18 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Chodník podél ulice Čapkovy, 

Radvanice“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0161/2018/SŘDaŽP se zhotovitelem: EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 210, Komárovská 

2438/13, 746 01 Opava - Předměstí, dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0161/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 6. června 2018, 

 

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0161/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 6. června 2018. 

1685/87/18 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0199/2018/SŘDaŽP na realizaci díla 

„Revitalizace plochy na ul. Hvězdná - v k.ú. Radvanice“, 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 0199/2018/SŘDaŽP na realizaci díla „Revitalizace 

plochy na ul. Hvězdná - v k.ú. Radvanice“, 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: 30. května 2018, 

 

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

o dílo č. S 0199/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. května 2018. 

1686/87/18 1) projednala žádost ze dne 10. dubna 2018 podanou společností RESIDOMO, s. r. o., sídlem 
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Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou na základě plné moci 

společností PROJEKCE KRUPIČKA s. r. o., sídlem Sokolská 1907, 739 34 Šenov,  

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

a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 790/6, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2, 

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

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0200/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 790/6, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 5 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 16. března 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,  

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 24729035, zastoupenou na základě plné moci 

firmou ReSpol s. r. o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, o uzavření smlouvy  

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu s názvem 

„Ostrava – Bartovice 239/3 Kaminsky, IV-12-8014567 NN“, a to na části pozemku parc.  

č. 207/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 12 m2,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0201/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu s názvem „Ostrava – Bartovice 239/3 

Kaminsky, IV-12-8014567 NN“, a to na části pozemku parc. č. 207/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v rozsahu služebnosti cca 12 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 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: Petra Janečková  T: 1. června 2018, 

 

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

č. S 0200/2018/MBaI a S 0201/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit  

a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 1. června 2018. 

1687/87/18 1) projednala žádost ze dne 20. března 2018, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku pod garáží parc. č. 2027/125, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0202/2018/MBaI s paní xxxxx, bytem 

Sokolovská 1184/28, 708 00 Ostrava – Poruba, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 26. března 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/76, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0203/2018/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 

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: Petra Janečková  T: 1. června 2018, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0202/2018/MBaI  
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a S 0203/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 1. června 2018. 

1688/87/18 1) projednala žádost o krátkodobou výpůjčku pozemků podanou dne 17. dubna 2018 

občanským sdružením RABA Motosport, se sídlem Paculova 10, 716 00 Ostrava-Radvanice, 

IČ: 22723161, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje krátkodobou výpůjčku pozemků: 

část pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o velikosti  

cca 4 000 m2, část pozemku parc. č. 780/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 

1 000 m2, část pozemku parc. č. 730/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  

o velikosti cca 200 m2, část pozemku parc. č. 694/1, ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 

cca 1 000 m2, vše v k.ú. Radvanice, spolku RABA Motosport, na období od pondělí  

9. července 2018 od 9:00 hodin do úterý 23. července 2018 do 19:00 hodin, 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: 15. června 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s krátkodobou výpůjčkou 

pozemků, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. června 2018. 

1689/87/18 1) projednala návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s centrálním 

zadavatelem Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČ 70631883, jejímž předmětem je úprava práv a povinností souvisejících  

se zadáváním veřejných zakázek na komodity Drogerie a čistící prostředky a Obalový 

materiál a jednorázové papírové výrobky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání, vedené pod  

č. S 0207/2018/OaVV, s centrálním zadavatelem Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 70631883, jejímž předmětem  

je úprava práv a povinností souvisejících se zadáváním veřejných zakázek na komodity 

Drogerie a čistící prostředky a Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu zajistit 

realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 11. května 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 11. května 2018. 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka       místostarosta 


