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Usnesení  
89. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 6. června 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1720/89/18 1) schvaluje program 89. schůze rady městského obvodu konané dne 6. června 2018. 

1721/89/18 1) projednala návrhy dodatků jednacích řádů dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice s účinností od 8. června 2018,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu 

výborů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice s účinností od 8. června 

2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 7. června 2018, 

 

5) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

zastupitelstvu městského obvodu k projednání, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 7. června 2018. 

1722/89/18 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou Ing. Martin 

Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, o uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0240/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 414/1, o výměře 1.019 m2, orná 

půda, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava, M&M reality holding, 

NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami  

či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, dle přílohy č. 1 c) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala žádost paní 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 0241/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 790/5, o výměře 1.571 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 oprávněné – paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy 

č. 2 c) předloženého materiálu, 
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5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 29. června 2018, 

 

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

služebnosti č. S 0240/2018/MBaI a S 0241/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. června 2018. 

1723/89/18 1) projednala žádost ze dne 7. května 2018 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, zastoupenou 

na základě plné moci panem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

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

částech pozemků parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 411/7, orná 

půda, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, dle příloh č. 1  

a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0242/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

částech pozemků parc. č. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 411/7, orná 

půda, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, 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: Petra Janečková  T: 29. června 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  

č. S 0242/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. června 2018. 

1724/89/18 1) projednala návrh dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0235/2018/MBaI ke smlouvě o nájmu 

reklamních ploch č. S 0445/2016/MBaI, se společností INZERTPRESS s.r.o., se sídlem 

Tatranská 860/7, Liberec III, 460 01 Liberec, IČ: 25048694, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0235/2018/MBaI ke smlouvě o nájmu 

reklamních ploch č. S 0445/2016/MBaI, se společností INZERTPRESS s.r.o., se sídlem 

Tatranská 860/7, Liberec III, 460 01 Liberec, IČ: 25048694, dle přílohy č. 1předloženého 

materiálu, 

 

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

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 30. června 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod  

č. S 0235/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2018. 

1725/89/18 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým se  

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013     o      600 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 14004     o      450 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 13011     o      520 tis. Kč 
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zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111     o        61 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 3639, pol. 232x     o        16 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3729, pol. 5169     o      200 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3632, pol. 6121, org. 1700028000000   o      200 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700014000000  o 21 755 tis. Kč    

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169     o      200 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004, org. 16   o      450 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013     o      600 tis. Kč 

na § 2212, pol. 51xx     o          5 tis. Kč 

na § 3613, pol. 51xx     o          5 tis. Kč 

na § 5512, pol. 51xx, org. 17     o          6 tis. Kč  

na § 6399, pol. 5362     o        11 tis. Kč  

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011     o      520 tis. Kč 

        

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 612x, org. 17000xx000000   o      150 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000   o      100 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxxx, org. 1700014000000 o 21 755 tis. Kč 

  

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 20. června 2018. 

1726/89/18 1) rozhodla o stažení materiálu č. 6 s názvem Žádost o souhlas s bezúplatným pronájmem 

prostor ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace z programu schůze 

rady. 

1727/89/18 1) bere na vědomí vyhlášení volného dne na Základní škole Ostrava – Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1728/89/18 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, 

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, 

1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018, 
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1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018, 

 

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. 

1729/89/18 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod ev. č. S 0237/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo 

č. S 0079/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností MŽT Stavitelství, a. s., Suderova 2024/8, 709 00  

Ostrava – Mariánské Hory, IČ 277 62 157, na realizaci zakázky „Stavební úpravy a přístavba 

hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1, vedený pod č. S 0237/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. 0079/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností MŽT Stavitelství, a. s., 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: Petra Janečková  T: 15. června 2018, 

 

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

č. S 0237/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0079/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1730/89/18 1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor investiční o bezúplatném předání  

do majetku statutárního města Ostravy k realizaci projektovou dokumentaci pod názvem 

„Doplnění veřejného osvětlení hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova“  

v celkové hodnotě 74.645,00 Kč dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

    

2) rozhodla o bezúplatném předání do majetku statutárního města Ostravy k realizaci 

projektovou dokumentaci pod názvem „Doplnění veřejného osvětlení hřbitov Radvanice  

a modernizace osvětlení ul. Paculova“ v celkové hodnotě 74.645,00 Kč, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 22. června 2018, 

 

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

o předání projektové dokumentace dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 22. června 2018. 

1731/89/18 1) projednala návrh dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy 

povrchu č. S 0243/2018/SŘDaŽP s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 

702 18 Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé 

úpravy povrchu č. S 0243/2018/SŘDaŽP s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 

117, 702 18 Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava,  

IČ 00095711 dle přílohy č. 1 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: 22. června 2018, 

 

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

o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu  

č. S 0243/2018/SŘDaŽP s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 

Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 22. června 2018. 

1732/89/18 1) projednala návrhy dodatků jednacích řádů dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice  

s účinností od 7. června 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu komisí Rady městského obvodu Radvanice  

a Bartovice s účinností od 7. června 2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá jednatelkám komisí seznámit členy komisí rady městského obvodu se schváleným 

dodatkem dle bodu 3) tohoto usnesení, 

Z: jednatelky komisí   T: ihned. 

1733/89/18 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí 

NN č. S 0246/2018/SŘDaŽP se společností: 

ČEZ Prodej, a.s. 

Sídlo: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 

IČ: 27232433 

DIČ: CZ27232433 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN  

č. S 0246/2018/SŘDaŽP se společností ČEZ Prodej, a.s., IČ 27232433, se sídlem Duhová 

1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy č. S 0246/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová        T: 13. června 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0246/2018/SŘDaŽP 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 13. června 2018. 

1734/89/18 1) opětovně projednala žádost Mgr. Hany Parobkové, notářky se sídlem v Ostravě,  

o vyslovení souhlasu s vydáním účtu u ČSOB po zemřelém xxxxx statutárnímu městu 

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

 

2) souhlasí s vydáním účtu u ČSOB 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: 8. června 2018. 

1735/89/18 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0245/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo                                  
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č. S 0005/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností SLONKA s. r.o., Nádražní 142/20, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČ 26852659, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0245/2018/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. S 0005/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností SLONKA s. r. o., 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: Petra Janečková                             T: 15. června 2018, 

 

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

č. S 0245/2018/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0005/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1736/89/18 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0244/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo                                  

č. S 0004/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností KAVIS, spol. s r. o., Palackého 465/16, Přívoz,  

702 00 Ostrava, IČO: 47667664, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0244/2018/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. S 0004/2018/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností KAVIS, spol. s r. o., 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: Petra Janečková                             T: 15. června 2018, 

 

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

č. S 0244/2018/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0004/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka       místostarosta 


