Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
9. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 13. března 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
140/9/19
141/9/19

142/9/19

143/9/19

Obsah
1) schvaluje program 9. schůze rady městského obvodu konané dne 13. března 2019.
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,
3/1/18 ze 7. listopadu 2018,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
23/2/18 z 21. listopadu 2018,
25/2/18 z 21. listopadu 2018,
32/2/18 z 21. listopadu 2018,
37/2/18 z 21. listopadu 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.
1) bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 30. ledna 2019
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost o potvrzení referenčního listu od společnosti MŽT Stavitelství, a. s.,
IČ: 27762157, se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, jejímž
předmětem jsou reference k realizované zakázce „Stavební úpravy a přístavba hasičské
stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro společnost MŽT Stavitelství, a. s.,
IČ: 27762157, se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, s tím,
že realizovaná zakázka „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41
v Ostravě – Radvanicích“ byla provedena v předepsané kvalitě a termínu, plně v souladu
s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, 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. března 2019,
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

144/9/19

9. schůze ze dne 13. března 2019

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu referenčního listu dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 20. března 2019.
1) projednala žádost ze dne 25. února 2019 pana xxxxx, bytem xxxxx, o prominutí dluhu
za nájemné za pronájem Společenského domu v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy
předloženého materiálu,
2) rozhodla prominout dluh pana xxxxx, bytem xxxxx za nájemné za pronájem
Společenského domu v Ostravě-Bartovicích ve výši 5.000 Kč,

145/9/19

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o rozhodnutí rady
městského obvodu a zajistit všechny činnosti spojené s prominutím dluhu,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. března 2019.
1) projednala žádost společnosti FORS MORAVA s. r. o., se sídlem Malenovice 65,
739 11 Malenovice, IČ 278 06 774, o odkup pozemku parc. č. 2028/2, zeleň, ostatní plocha,
o výměře 546 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.
č. 2028/2, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře 546 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice,
3) projednala žádost společnosti FORS MORAVA s. r. o. se sídlem Malenovice 65, 739 11
Malenovice, IČ 278 06 774, o odkup části pozemku o výměře 100 m2 z pozemku parc.
č. 3221/1, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2) předloženého
materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku
o výměře 100 m2 z pozemku parc. č. 3221/1, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
6) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje Radě města Ostravy,
dle bodů č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu rady města.

146/9/19
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7) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského
obvodu, dle bodů č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. S 0098/2019/SŘDaŽP na finanční dar
ve výši 113.080,- Kč bez DPH určený k celoročnímu čištění místních komunikací a parkovišť
s dárcem:
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02,
IČ: 45193258
DIČ: CZ45193258
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

9. schůze ze dne 13. března 2019

2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0098/2019/SŘDaŽP na finanční dar ve výši
113.080,- Kč bez DPH určený k celoročnímu čištění místních komunikací a parkovišť
s dárcem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kterým se
zvýší běžné příjmy
na § 2212, pol. 2321

o 113 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 2212, pol. 5xxx

o 113 tis. Kč

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření č. 3 dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renata Spěváková
T: 29. března 2019,
5) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit potřebné
úkony spojené s uzavřením darovací smlouvy č. S 0098/2019/SŘDaŽP dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. března 2019,

147/9/19

6)
zmocňuje
starostu městského
obvodu k podpisu
darovací
smlouvy
č. S 0098/2019/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. března 2019.
1) projednala žádost ze dne 4. března 2019 podanou společností Road control systém a. s.,
sídlem Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, o souhlas s umístěním
oplocení na pozemcích parc. č. 2077/2 a parc. č. 2077/6, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním oplocení na pozemcích parc. č. 2077/2 a parc.
č. 2077/6, vše v k. ú. Bartovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
s úpravou čísla pozemku v příloze,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. března 2019,

148/9/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. března 2019.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/109, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/109, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu xxxxx,
3) projednala nabídku k odkupu ½ garáže na pozemku parc. č. 3277/10, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej ½ garáže na pozemku parc. č. 3277/10, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě,
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5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodů č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu Rady města Ostravy,

149/9/19

6) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2 a 4 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 19. února 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 690/16, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/16, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 20. února 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/118, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/118, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 20. února 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/10, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/10, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 6. března 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/37, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/37, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 4 b) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. března 2019,

150/9/19
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10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. března 2019.
1) projednala žádost ze dne 8. února 2019, podanou společností FILM MAKERS s. r. o.,
sídlem Šlikova 38/408, 169 00 Praha 6, o pronájem části pozemku na hřbitově v Ostravě
Radvanicích, parc. č. 32, ostatní plocha, pohřebiště, o celkové výměře cca 1.760 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

9. schůze ze dne 13. března 2019

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dočasném užívání č. S 0099/2019/MBaI se společností
FILM MAKERS s. r. o., sídlem Šlikova 38/408, 169 00 Praha 6, 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: 19. března 2019,

151/9/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0099/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 19. března 2019.
1) projednala žádost společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25816977,
se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh, o potvrzení referenčních listů,
dokladujících, že realizované stavby „Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice“,
„Revitalizace parku U Káňů v k.ú. Radvanice“ a „Revitalizace sadu kpt. Jaroše
v k.ú. Bartovice“ byly provedeny v předepsané kvalitě, bez vad a nedodělků, a že byly
dodrženy termíny a cena stanovená v rámci smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o potvrzení referenčních listů pro společnost Ostravské městské lesy a zeleň,
s.r.o., IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
dokladujících, že realizované stavby „Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice“,
„Revitalizace parku U Káňů v k.ú. Radvanice“ a „Revitalizace sadu kpt. Jaroše v k.ú.
Bartovice“ byly provedeny v předepsané kvalitě, bez vad a nedodělků, a že byly dodrženy
termíny a cena stanovená v rámci smlouvy o dílo dle přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 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. března 2019,

152/9/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu referenčních listů dle bodu 2) tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. března 2019.
1) projednala nabídku daru části pozemku parc. č. 703/1, ostatní plocha o výměře 438 m2,
části pozemku parc. č. 702/1, ostatní plocha o výměře 1373 m2, části pozemku parc. č. 702/3,
ostatní plocha o výměře 467 m2 a pozemku parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 27 m2, vše v k. ú. Bartovice, podanou organizací Tělocvičná jednota Sokol
Radvanice - Bartovice, Havláskova 535/5, 716 00 Ostrava – Radvanice, dle příloh č. 1 až 6
předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným darováním části
pozemku parc. č. 703/1, ostatní plocha o výměře 438 m2, části pozemku parc. č. 702/1,
ostatní plocha o výměře 1373 m2, části pozemku parc. č. 702/3, ostatní plocha o výměře 467
m2 a pozemku parc. č. 701, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, vše v k. ú.
Bartovice, Tělocvičnou jednotou Sokol Radvanice - Bartovice, Havláskova 535/5,
716 00 Ostrava – Radvanice a s uzavřením darovací smlouvy č. S 0093/2019/MBaI,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
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4) ukládá místostarostce městského obvodu požádat příslušné orgány statutárního města
Ostravy o udělení předchozího souhlasu s darováním předmětného pozemku dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu příslušných orgánů SMO

153/9/19

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území
statutárního města Ostravy a kterou se reguluje provozování hazardních her na území
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území
statutárního města Ostravy a kterou se reguluje provozování hazardních her na území
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 25. března 2019,

154/9/19

4) ukládá starostovi městského obvodu předložit odpověď dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu zastupitelstvu městského obvodu na vědomí,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 30. ledna 2019 podanou společnosti GasNet s. r. o., sídlem
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci IGEA s. r. o.,
sídlem Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava - Přívoz, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS Ostrava –
Radvanice 3. část, Dalimilova + 1“, a to na částech pozemků parc. č. 1112, ostatní plocha,
neplodná půda, parc. č. 3217/2, trvalý travní porost, parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice
a parc. č. 3238/1, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 440 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0101/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS Ostrava – Radvanice 3.
část, Dalimilova + 1“, a to na částech pozemků parc. č. 1112, ostatní plocha, neplodná půda,
parc. č. 3217/2, trvalý travní porost, parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice a parc. č. 3238/1,
ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca
440 bm, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 6. února 2019 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
vodovodní přípojky, a to na částech pozemků parc. č. 1623/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 1627/3, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 35 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0102/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na částech
pozemků parc. č. 1623/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1627/3, ostatní plocha,
jiná plocha, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 35 bm, dle přílohy
č. 2 c) předloženého materiálu,
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5) projednala žádost ze dne 10. ledna 2019 podanou společnosti GasNet s. r. o., sídlem
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci IGEA s. r. o.,
sídlem Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava - Přívoz, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS Ostrava –
Radvanice 4. část, Dalimilova“, a to na částech pozemků parc. č. 3217/1, ostatní plocha,
silnice a parc. č. 1557, ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 639 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0103/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS Ostrava – Radvanice 4.
část, Dalimilova“, a to na částech parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice a parc. č. 1557,
ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 639 bm,
dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 11. září 2018 podanou městem Vratimov, sídlem Frýdecká 853,
739 32 Vratimov, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu „Odkanalizování Vratimova –
Horních Datyní, II. etapa“, a to na částech pozemků parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 2033, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle příloh č. 4 a) a 4 c) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0117/2019/MBaI o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Odkanalizování Vratimova
– Horních Datyní, II. etapa“, a to na částech parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní komunikace
a parc. č. 2033, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. března 2019,

155/9/19

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatku o smlouvách
budoucích č. S 0101/2019/MBaI, S 0102/2019/MBaI, S 0103/2019/MBaI
a S 0117/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. března 2019.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0011/2016/MBaI uzavřené dne 28. ledna 2016, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0104/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0058/2017/MBaI uzavřené dne 20. února 2017, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0105/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem Třanovského 875/21, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy
č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 7. ledna 1994,
dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
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6) rozhodla o neuzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0106/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
č. 6, na ulici Kobrova 578/3, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 4 a) předloženého
materiálu,
8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0107/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, ke dni 31. března 2019, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
č. 17, na ulici Bartovická 606/10, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 5 a)
předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0114/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, ke dni 31. prosince 2018, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
11) bere na vědomí zápis č. 7/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. 0108/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,
13) rozhodla o neuzavření smlouvy o nájmu pod č.
xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 b) předloženého materiálu,

0109/2019/MBaI

14) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2019,

156/9/19

15) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatků, smlouvy a dohod, dle bodů
č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2019.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro
stavbu pod názvem „Energetické úspory bytových domů v Ostravě – Radvanicích
a Bartovicích“, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0120/2019/MBaI se zhotovitelem:
Projekce Guňka, s. r. o., IČ 01508504, Hasičská 617, 739 34 Šenov, 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 0120/2019/MBaI,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. března 2019,

157/9/19

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0120/2019/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 20. března 2019.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se
snižují běžné výdaje
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na § 3113, pol. 5171

o

216 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3111, pol. 5xxx

o

216 tis. Kč

zvyšují přijaté neinvestiční transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 103x33063

o

489 tis. Kč

zvyšují zaslané neinvestiční transfery PO
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063, org. 3

o

489 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 22. března 2019.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta
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