Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
94. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 29. srpna 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1811/94/18
1812/94/18

Obsah
1) schvaluje program 94. schůze rady městského obvodu konané dne 29. srpna 2018.
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,
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,

1813/94/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení:
č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 a č. 262/19/18 ze dne 8. března 2018 zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 6. září 2018,
5) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
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1814/94/18

městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 6. září 2018.
1) projednala návrh na poskytnutí neúčelových finančních darů z rozpočtu městského obvodu
na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vzory smluv o poskytnutí neúčelového
finančního daru dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí neúčelových finančních darů z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a schvaluje vzory
smluv o poskytnutí neúčelových finančních darů dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého
materiálu,
3) pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem smluv o poskytnutí finančních darů
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok
2018,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. září 2018,
4) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se

1815/94/18

sníží výdaje
na § 6409, pol. 5901

o 438 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3419, pol. 5222
na § 3419, pol. 5494
na § 3421, pol. 5222
na § 3429, pol. 5222
na § 3330, pol. 5223
na § 3319, pol. 5494
na § 5519, pol. 5222
na § 4349, pol. 5222
na § 4349, pol. 5494
na § 4399, pol. 51xx

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 4) tohoto usnesení a zajistit uzavření darovacích smluv s žadateli dle bodu č. 2) tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 28. září 2018.
1) schvaluje termín a místo konání 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 6. září 2018 v 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích,
a stanoví návrh programu zasedání:
-
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80 tis. Kč
40 tis. Kč
15 tis. Kč
147 tis. Kč
30 tis. Kč
20 tis. Kč
25 tis. Kč
1 tis. Kč
20 tis. Kč
60 tis. Kč,

16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 20. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 21. zasedání
Volba návrhové komise
Poř.
č.

Název materiálu

Předkladatel materiálu

1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Mgr. Šárka Tekielová
obvodu

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

2
3
4

5

1816/94/18

94. schůze ze dne 29. srpna 2018

Zápis z jednání kontrolního výboru a zápisy
o provedené kontrole
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského
obvodu za leden – červen 2018
Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci
Operačního programu Životní prostředí, 108. výzvy,
prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny,
na realizaci akce „Obnova v lokalitě Šporovnická
v k.ú. Radvanice“
Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci
z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci
Operačního programu Životní prostředí, 109. výzvy,
prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech,
na realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště
v Radvanicích“

Mgr. Šárka Tekielová
Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Aleš Boháč, MBA

Bc. Aleš Boháč, MBA

- Diskuze
- Závěr.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0387/2018/MBaI se xxxxx, trvale
bytem xxxxx, k 31. srpnu 2018, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 142/2017/MBaI uzavřené dne 29. března 2017, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0388/2018/MBaI s xxxxx, trvale 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: Jana Cielecká
T: 30. září 2018,

1817/94/18

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody a smlouvy, dle bodů
č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2018 .
1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0390/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. S 0008/2018/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 0390/2018/MBaI ke smlouvě o dílo
č. S 0008/2018/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,
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Z: Jana Cielecká

1818/94/18

94. schůze ze dne 29. srpna 2018

T: 7. září 2018,

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného
pod č. S 0390/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0008/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. září 2018.
1) projednala žádost ze dne 4. července 2018 podanou společností Ostravské vodárny
a kanalizace a. s., sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „52JA-18- Zřízení 18 kusů vodovodních přípojek, portfolio
RESIDOMO, s. r. o.“, pro parc. č. 790/6, parc. č. 790/5 a parc. č. 843/5, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „52JA-18- Zřízení 18 kusů
vodovodních přípojek, portfolio RESIDOMO, s. r. o.“, pro parc. č. 790/6, parc. č. 790/5
a parc. č. 843/5, vše v k. ú. Radvanice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 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. září 2018,

1819/94/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků s umístěním
a provedením stavby, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. září 2018.
1) projednala žádost společnosti RESIDOMO, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00
Ostrava, IČ: 05253268, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0396/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1700, o výměře 1.617 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „59JA15- Odkanalizování staveb bytových domů, ul. Ludvíkova čp. 353, 354, 355, Ostrava Radvanice“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti RESIDOMO, s. r. o., se sídlem
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ: 05253268, 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. září 2018,

1820/94/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0396/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. září 2018.
1) projednala žádost ze dne 6. srpna 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 22/15, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 27 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/15, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého
materiálu,
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3) projednala žádost ze dne 1. srpna 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 22/14, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 28 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/14, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 28 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého
materiálu,
5) projednala žádost ze dne 30. července 2018, podanou společností UNIPETROL RPA,
s. r. o., sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, o pronájem části pozemku parc. č. 3265/11, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3265/11, ostatní
komunikace, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 3 b) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. září 2018,

1821/94/18

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů, dle bodů
č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. září 2018.
1) projednala žádost podanou dne 9. 8. 2018 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dohody č. S 0389/2018/MBaI o převodu práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120921034 se společností TGA
Building s. r. o., se sídlem na adrese Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov, a se společností
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 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: 5. srpna 2018,

1822/94/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o převodu práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č. 4120921034, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. srpna 2018,
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0397/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní
přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle příloh č. 1, 2 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0397/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0313/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní
přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0397/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
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č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. srpna 2018,

1823/94/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 (S 0397/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. srpna 2018.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2018, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517
o
67 tis. Kč

1824/94/18

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5171
na § 3612, pol. 5171

o
o

250 tis. Kč
14 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5171, ÚZ 93
na § 3639, pol. 5171

o
o

67 tis. Kč
14 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 17000xx000000

o

250 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 7. září 2018.
1) projednala žádost ze dne 3. srpna 2018 podanou společností INSET s. r. o., Divize Ostrava,
sídlem Rudná 21, 700 30 Ostrava, o povolení instalace měřících bodů v budově knihovny,
ke stavbě „Prodloužení sběrače B do Radvanic – 3. a 4. část“, parc. č. 1568/2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení povolení instalace měřících bodů v budově knihovny, ke stavbě
„Prodloužení sběrače B do Radvanic – 3. a 4. část“, parc. č. 1568/2, 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. září 2018,

1825/94/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků s umístěním
a provedením stavby, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. září 2018.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0399/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0084/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště
Radvanice – 2. etapa“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0399/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0084/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště
Radvanice – 2. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0399/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0084/2018/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště
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Radvanice – 2. etapa“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 7. září 2018,

1826/94/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 (S 0399/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0084/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 7. září 2018.
1) projednala návrhy smluv č. S 0400/2018/SŘDaŽP a č. S 0401/2018/SŘDaŽP o sdružených
dodávkách elektřiny ze sítí NN pro zastávkové přístřešky dle příloh č. 1, 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0400/2018/SŘDaŽP o sdružených dodávkách elektřiny
ze sítí NN pro zastávkový přístřešek ul. Těšínská se společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem
Duhová 2/1444, 140 00 Praha 4, IČ 03592880, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0401/2018/SŘDaŽP o sdružených dodávkách elektřiny
ze sítí NN pro zastávkový přístřešek ul. Radvanická se společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem
Duhová 2/1444, 140 00 Praha 4, IČ 03592880, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 7. září 2018,

Tisková
oprava
usnesení č.
1757/91/18

5) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv
o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN pro zastávkové přístřešky dle bodů č. 2 a 3
tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 7. září 2018.
V bodě 3) se text „schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517
o 3 000 tis. Kč
zvyšují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5xxx, ÚZ 93

o 3 000 tis. Kč“

nahrazuje textem „schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517
o 3 000 tis. Kč

Tisková
oprava
usnesení č.
1791/92/18
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zvyšují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5xxx, ÚZ 93

o 3 000 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5xxx

o 3 070 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121, org. 1700033000000
o 2 700 tis. Kč
na § 3639, pol. 612x, org. 17000xx000000
o 370 tis. Kč“.
V bodě 2) se text „smlouvy o dílo č. S 0161/2018/SŘDaŽP“ nahrazuje textem „smlouvy
o dílo č. S 0334/2018/SŘDaŽP“.

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Tisková
oprava
usnesení č.
1805/93/18

V bodě 2) doplňuje text „bere na vědomí odstoupení velitele JSDH Ostrava – Bartovice Jana
Chovana na vlastní žádost, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,“ o text „a zmocňuje
starostku k podpisu odvolání,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2018.“

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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94. schůze ze dne 29. srpna 2018

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

