Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 83. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 31. srpna
2022
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1515/83/22
1516/83/22

1517/83/22

Obsah
1) schvaluje program 83. schůze rady městského obvodu konané dne 31. srpna 2022.
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.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 262/19/18 ze dne
8. března 2018 dle důvodové zprávy,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.:
92/7/19 ze dne 12. prosince 2019,
202/15/22 ze dne 10. března 2022,
166/12/21 ze dne 17. června 2021
zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
5) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) až 4) tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: dle termínu zastupitelstva,

1518/83/22

1519/83/22

6) ukládá starostovi městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle bodů 2) až 4) k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na zmocnění k podpisu potvrzení referenčních listů veřejných
zakázek realizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice dle důvodové zprávy,
2) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení starostu městského obvodu k podpisu
potvrzení referenčních listů veřejných zakázek realizovaných městským obvodem
Radvanice a Bartovice,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: trvale.
1) schvaluje termín a místo konání 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice dne 8. září 2022 v 16:00 hodin v hasičské zbrojnici v OstravěRadvanicích, Těšínská 41, a stanoví návrh programu zasedání:
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16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání
Volba návrhové komise

-

Poř. Název materiálu
č.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

1520/83/22

Předkladatel materiálu

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Bc. Aleš Boháč, MBA
obvodu
Zápis z jednání finančního výboru
Bc. Aleš Boháč, MBA
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského
obvodu za leden–červen 2022
Prodej části pozemku parc. č. 3275/10 v k. ú.
Radvanice - M. H.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2140/1 v k. ú.
Radvanice – S. M.
Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Radvanice –
D. Š.
Kupní smlouva části pozemku parc. č. 113/1 v k. ú.
Radvanice – Povodí Odry, státní podnik
Návrh darovací smlouvy č. 0386/2022/SŘDaŽP
a vypořádání stavebního objektu „SO 104 –
chodník ul. U Samoobsluhy“
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací

Bc. Aleš Boháč, MBA
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová
Bc. Martina Stankušová

Bc. Martina Stankušová

Diskuze
Závěr.
1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0374/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0327/2022/SŘDaŽP „Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice 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 Dodatku č. 1 S 0374/2022/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0327/2022/SŘDaŽP „Oprava zpevněných ploch kolem budovy radnice 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 č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2022,

1521/83/22

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: 30. září 2022.
1) projednala bezúplatné předání do majetku Knihovny města Ostrava, p. o., 28. října
289/2, 702 00 Ostrava, 2 ks šicích strojů pro pobočku v Ostravě – Radvanicích a Ostravě Bartovicích v celkové hodnotě 7.088,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o bezúplatném předání do majetku Knihovny města Ostrava, p. o., 28. října
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289/2, 702 00 Ostrava, 2 ks šicích strojů pro pobočku v Ostravě – Radvanicích a Ostravě Bartovicích v celkové hodnotě 7.088,- Kč,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2022,

1522/83/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
dokumentu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2022.
1) projednala žádost ze dne 2. srpna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupena společností
PROFIPROJEKT s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 02 Frýdek - Místek, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu „Ostrava – Radvanice, Lučinská 613, NN, IV-12-8022981“, a to na části pozemku
parc. č. 2147, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 19 bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0375/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice, Lučinská
613, NN, IV-12-8022981“, a to na části pozemku parc. č. 2147, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 19 bm,
dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 20. června 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupena společností Eltrab Group,
s. r. o., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha-Vinohrady, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Bartovice 960/1, NN“, a to na části pozemku parc. č. 962/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0376/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 960/1, NN“,
a to na části pozemku parc. č. 962/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 28. července 2022 podanou společností CETIN, a. s., sídlem
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „11010-107708-0107/22
FTTH Bartovice, U Statku 3 BD“, a to na části pozemku parc. č. 1016, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm,
dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0377/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „11010-107708-0107/22 FTTH
Bartovice, U Statku 3 BD“, a to na části pozemku parc. č. 1016, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 bm, dle přílohy
č. 3 c) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2022,
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8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2022.
1) projednala žádost společnosti GasNet s. r. o., sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, zastoupena společností GasNet Služby s. r. o. sídlem Plynárenská 499/1, 602 00
Brno, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle přílohy č. 1 a)
a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0379/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 113/11, o výměře 2.076 m2,
neplodná půda, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„PROP MS Ostrava Rudná, 2. část, číslo stavby 7700102018“ a umožnit přístup k této
stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněného společnosti GasNet s. r. o., dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Ústí
nad Labem, zastoupena společnosti ELTOM, s. r. o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, 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 0380/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2805, o výměře 1.718 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „Podzemní kabelové přípojky IV-12-8019962/VB2“ a umožnit přístup k této
stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněného společnosti ČEZ Distribuce a. s., dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0381/2022/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 673, o výměře 2.594 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„Vodovodní přípojky“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných manželů Buchtových, dle přílohy
č. 3 c) 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: 30. září 2022,

1524/83/22

4/16

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2, 4 a 6
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2022.
1) projednala návrh na poskytnutí účelové dotace ve výši 11 000,00 Kč z rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2022 Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Ostrava Radvanice, Těšínská 1363/281B, 716 00 OstravaRadvanice, IČ 72073098, a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 1
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předloženého materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí účelové dotace ve výši 11 000,00 Kč Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice, Těšínská 1363/281B, 716 00 OstravaRadvanice, IČ 72073098, a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok
2022, s žadatelem dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. září 2022,

1525/83/22

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 15. září 2022.
1) projednala návrh Darovací smlouvy 53636, vedené pod číslem S 0382/2022/MBaI
na částku 5.000 Kč pro akci „Poznej svůj obvod“, na nákup cen do soutěže, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy 53636, vedené pod číslem S 0382/2022/MBaI
s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a. s. na částku 5.000 Kč pro akci „Poznej svůj
obvod“, na nákup cen do soutěže, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh Darovací smlouvy, vedené pod číslem S 0383/2022/MBaI na částku
10.000 Kč pro akci „Poznej svůj obvod“, na nákup cen do soutěže, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
4) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy, vedené pod číslem S 0383/2022/MBaI s OZO
Ostrava s. r. o. na částku 10.000 Kč pro akci „Poznej svůj obvod“, na nákup cen
do soutěže, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5) projednala návrh Darovací smlouvy, vedené pod číslem S 0397/2022/MBaI na částku
15.000 Kč pro akci „Poznej svůj obvod“, na nákup cen do soutěže, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
6) souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy, vedené pod číslem S 0397/2022/MBaI
se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. na částku 15.000 Kč pro akci
„Poznej svůj obvod“, na nákup cen do soutěže, dle přílohy č. 3 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: 10. září 2022,

1526/83/22

8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2, 4 a 6 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. září 2022.
1) bere na vědomí zápis č. 14 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 6. června 2022 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 14 z jednání Finančního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro bytovou jednotku
na ulici Čapkova 1019/54 v Ostravě – Radvanicích, se společností ČEZ Prodej, a. s.,
sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0387/2022/MBaI o sdružených službách dodávky
plynu pro byt č. 5, na ulici Čapkova 1019/54, v Ostravě – Radvanicích se společností ČEZ
Prodej, a. s., sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, 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: 30. září 2022,

1528/83/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2022.
1) projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro
bytovou jednotku č. 5 na ulici Čapkova 1019/54, v Ostravě – Radvanicích, se společností
ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0388/2022/MBaI o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí NN pro byt č. 5, na ulici Čapkova 1019/54, v Ostravě – Radvanicích,
se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2022,

1529/83/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2022.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden - červen 2022 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 2022 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu

1530/83/22

městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 2022 dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh darovací smlouvy č. 0386/2022/SŘDaŽP a vypořádání stavebního
objektu „SO 104 - Chodník ul. U Samoobsluhy“ s Moravskoslezským krajem dle příloh
č. 1, 2, 3, 7 předloženého materiálu, s úpravou,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy
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č. 0386/2022/SŘDaŽP a vypořádáním stavebního objektu „SO 104 - Chodník
ul. U Samoobsluhy“ s Moravskoslezským krajem dle příloh č. 1, 2, 3, 7 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: dle termínu zastupitelstva,

1531/83/22

4) ukládá
místostarostce
městského
obvodu předložit
darovací
smlouvu
č. 0386/2022/SŘDaŽP a vypořádání stavebního objektu „SO 104 - Chodník
ul. U Samoobsluhy“ s Moravskoslezským krajem zastupitelstvu městského obvodu
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost JUDr. Ivety Sladčíkové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Vlastimilu Novotném, statutárnímu městu
Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Vlastimilu Novotném notářkou JUDr. Ivetou
Sladčíkovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

1532/83/22

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Ivetu
Sladčíkovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 9. září 2022.
1) projednala žádost ze dne 20. července 2022 podanou firmou WOWSTAV
Koronea s. r. o., se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, zastoupenou paní xxxxx,
bytem xxxxx, o souhlas s provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY BARTOVICE“, pro
pozemky parc. č. 959/2 a 960/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY
BARTOVICE“, pro pozemky parc. č. 959/2 a 960/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 20. července 2022 podanou firmou WOWSTAV
Koronea s. r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, zastoupenou paní xxxxx, bytem
xxxxx, o souhlas s provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY BARTOVICE“ – vodovodní,
kanalizační, plynová přípojka a vjezdy k domu, vše 3x. 1x sjezd na zpevněnou plochu
parkoviště, pro pozemky parc. č. 959/2 a 960/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „ŘADOVÉ DOMY
BARTOVICE“ – vodovodní, kanalizační, plynová přípojka a vjezdy k domu, vše 3x. 1x
sjezd na zpevněnou plochu parkoviště, pro pozemky parc. č. 959/2 a 960/1, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 2. srpna 2022 podanou paní xxxxx, bytem
xxxxx, zastoupenou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s provedením stavby „ČOV,
splašková kanalizace a vsakovací objekt“, pro pozemky parc. č. 696/2 a 697/2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „ČOV, splašková
kanalizace a vsakovací objekt“, pro pozemky parc. č. 696/2 a 697/2, v k. ú. Radvanice,

7/16

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

83. schůze ze dne 31. srpna 2022

obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 8. srpna 2022 podanou manželi xxxxx a xxxxx xxxxx, bytem
xxxxx, o souhlas s provedením stavby „Vodovodní přípojka pro zahradu“, pro pozemek
parc. č. 886/3, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojka
pro zahradu“, pro pozemek parc. č. 886/3, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4
b) předloženého materiálu,
9) projednala žádost ze dne 21. června 2022 podanou firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou firmou ELTRAB Group s. r. o.,
se sídlem Kostikovo náměstí 639, 738 01 Frýdek – Místek, o souhlas s provedením stavby
nové podzemní kabelové přípojky, pro pozemek parc. č. 960/1, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,
10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby nové podzemní
kabelové přípojky, pro pozemek parc. č. 960/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
11) projednala žádost ze dne 17. srpna 2022 podanou manželi xxxxx a xxxxx xxxxx,
bytem xxxxx, o souhlas s provedením stavby připojení kanalizace na obecním pozemku,
pro pozemek parc. č. 18, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého
materiálu,
12) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby připojení kanalizace
na obecním pozemku, pro pozemek parc. č. 18, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,
13) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 16. září 2022,
14) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 16. září 2022,

1533/83/22

15) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
informovat žadatele dle bodu č. 2, 4, 6,8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 16. září 2022.
1) projednala návrh Smlouvy o zajištění odborné praxe se Střední průmyslovou školou
Hranice, se sídlem: Studentská 1384, 753 01 Hranice, IČO: 00842893, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
2) rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění odborné praxe se Střední průmyslovou školou
Hranice se sídlem: Studentská 1384, 753 01 Hranice, IČO: 00842893, dle přílohy č.1
tohoto materiálu,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu Smlouvy o zajištění odborné praxe
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. září 2022,
4) ukládá tajemnici zajistit uzavření Smlouvy o zajištění odborné praxe dle bodu č. 2
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tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 9. září 2022.
1) projednala žádost společnosti SMOLO CZ, s.r.o., IČ 25355996, se sídlem
nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, provozovny Pod Bažantnicí 636/1, 717 00
Ostrava - Bartovice, týkající se vydání stanoviska správce toku k prodloužení stávajícího
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 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 předčištěných odpadních a dešťových vod
a neznečištěných dešťových vod do tohoto toku za účelem odkanalizování areálu
společnosti SMOLO a.s. 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: 30. září 2022,

1535/83/22

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasu městského obvodu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2022.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o schválení úpravy rozpočtu zapojením investiční dotace na stavbu
multifunkčního hřiště dle přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu,
2) schvaluje úpravu rozpočtu zapojením investiční dotace na stavbu multifunkčního hřiště
Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,

1536/83/22

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 7. září 2022.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, o schválení upraveného odpisového plánu movitého majetku dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) schvaluje upravený odpisový plán movitého majetku Mateřské školy Ostrava–
Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

1537/83/22

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 7. září 2022.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, o přesun finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic,
2) schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1538/83/22

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 7. září 2022.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního,
2) schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1539/83/22

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 7. září 2022.
1) projednala informativní zprávu Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279,
příspěvkové organizace, o zapojení do projektu OP JAK,
2) bere na vědomí informativní zprávu Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279,
příspěvkové organizace, o zapojení do projektu OP JAK, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

1540/83/22

1541/83/22

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 7. září 2022.
1) bere na vědomí Zápis z 15. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 13. června 2022 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0402/2022/MBaI s 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,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. září 2022,

1542/83/22

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0402/2022/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. září 2022.
1) projednala žádosti ze dne 25. července 2022, podané panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemků parc. č. 2027/28, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24
m2 a parc. č. 2027/29, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků parc. č. 2027/28, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 24 m2 a parc. č. 2027/29, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 25 m2, vše 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: 30. září 2022,

1543/83/22
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právo umístit a provést stavbu vodovodní, kanalizační, plynové přípojky a sjezdu na
pozemek vše 3x, a 1x sjezd na pozemek parkoviště pro pozemek parc. č. 962/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 x
5 bm, 3 x 5 m2 a 1 x 10 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0406/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní, kanalizační, plynové
přípojky a sjezdu na pozemek vše 3x, a 1x sjezd na pozemek parkoviště, pro pozemek
parc. č. 962/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 3 x 5 bm, 3 x 5 m2 a 1 x 10 m2, dle příloh č. 1 c) předloženého
materiálu,
3) projednala žádost ze dne 8. srpna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeného panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní a kanalizační
přípojky, a to na části pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b)
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0407/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky,
a to na části pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 8. srpna 2022 podanou manželi xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a
provést stavbu vodovodní přípojky pro zahradu, a to na části pozemku parc. č. 476/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti
cca 2 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0408/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky pro zahradu,
a to na části pozemku parc. č. 476/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 3 c) 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: 16. září 2022,

1544/83/22

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4 a 6
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 16. září 2022.
1) projednala návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací dle příloh č. 1,
2 a 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit Dodatek
č. 3 zřizovací listiny příspěvkových organizací dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého
materiálu,
3) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice pověřit
místostarostku městského obvodu podpisem dodatků zřizovacích listin dle bodu č. 2)
tohoto usnesení,
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4) ukládá místostarostce předložit Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice
a Bartovice dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle bodu č. 2 tohoto
usnesení
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 29. března 2021 paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkoupení části
pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 3275/5, ostatní plocha o celkové
výměře 1735 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1962, dle příloh č.
1 a 5 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem části pozemku parc.
č. 3275/5 v k. ú. Radvanice a uzavřením kupní smlouvy č. S 0405/2022/MBaI s paní
xxxxx, bytem xxxxxx, 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. září 2022,

1546/83/22

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 5. září 2022.
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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0404/2022/MBaI s paní xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 23. června 2022, podanou paní xxxxxx, 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0413/2022/MBaI s paní 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: Jana Cielecká
T: 15. září 2022,

1547/83/22

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních
č. S 0404/2022/MBaI a S 0413/2022/MBaI dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. září 2022.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 106515011
na pol. 4116, ÚZ 14004

smluv

o 2 764 tis. Kč
o 360 tis. Kč

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517
o 168 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517
o 695 tis. Kč
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zvyšují nedaňové příjmy
na § 3632, pol. 2324

o

snižují běžné výdaje
na § 6409, pol. 5901
na § 3745, pol. 5xxx
na § 3612, pol. 5xxx
na § 3111, pol. 5xxx
na § 2221, pol. 5xxx

o
11 tis. Kč
o 881 tis. Kč
o 100 tis. Kč
o 30 tis. Kč
o 38 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3719, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700097000000

o

33 tis. Kč

168 tis. Kč

snižují investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617
o 168 tis. Kč
zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 517
o 2 488 tis. Kč

1548/83/22

zvyšují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 , org. 16
na § 3719, pol. 5xxx, ÚZ 93, org. 1700097000000
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 6330
na § 3429, pol. 5222
na § 6221, pol. 5xxx
na § 3632, pol. 5xxx
na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98187
na § 3399, pol. 5xxx
na § 3421, pol. 5xxx
na § 6171, pol. 50xx

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

360 tis. Kč
168 tis. Kč
695 tis. Kč
11 tis. Kč
100 tis. Kč
33 tis. Kč
25 tis. Kč
300 tis. Kč
30 tis. Kč
600 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 6121, org. 1700099000000
na § 2219, pol. 6121

o
o

232 tis. Kč
38 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 9. září 2022.
1) projednala aktualizované a nové projektové záměry příspěvkových organizací
městského obvodu Radvanice a Bartovice v rámci strategického rámce Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání (dále jen „SR MAP“) ORP Ostrava pro programové období
2021-2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s projektovými záměry příspěvkových organizací městského obvodu
Radvanice a Bartovice v rámci SR MAP ORP Ostrava pro programové období 2021-2027
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1549/83/22
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3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat statutární město Ostrava
o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 5. září 2022.
1) projednala žádost Mgr. Evy Studentové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Daliboru Vácovi, statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Daliboru Vácovi notářkou Mgr. Evou
Studentovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

1550/83/22

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku Mgr. Evu
Studentovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 9. září 2022.
1) bere na vědomí zápis č. 10/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0395/2022/MBaI a zároveň dohody
o ukončení nájmu vedenou pod č. S 0396/2022 ke dni 31.8. 2022, s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0401/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0289/2021/MBaI ze dne 18. srpna 2021, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S
0392/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0082/2018/MBaI ze dne 1. března 2018, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S
0391/2022/MBaI se xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého
materiálu,
8) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0372/2020/MBaI ze dne 21. srpna 2020, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0390/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého
materiálu,
10) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0382/2019/MBaI ze dne 16. července 2019, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu,
11) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0389/2022/MBaI s xxxxx,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,
12) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0446/2018/MBaI ze dne 17. října 2018, dle přílohy č. 8 a) předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0393/2022/MBaI s xxxxx,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 b) předloženého materiálu,
14) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0479/2020/MBaI ze dne 2. listopadu 2020, dle přílohy č. 9 a) předloženého materiálu,
15) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu vedené pod č. S 0394/2022/MBaI
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s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 b) předloženého materiálu,
16) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0321/2021/MBaI ze dne 3. září 2021, dle přílohy č. 10 a) předloženého materiálu,
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0398/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 b) předloženého
materiálu,
18) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0322/2021/MBaI ze dne 3. září 2021, dle přílohy č. 11 a) předloženého materiálu,
19) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0399/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 b) předloženého
materiálu,
20) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S
0455/2019/MBaI ze dne 2. září 2019, dle přílohy č. 12 a) předloženého materiálu,
21) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod
č. S 0400/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 b) předloženého
materiálu,
22) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2022,

1551/83/22

23) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2022.
1) projednala žádost ze dne 10. září 2021 podanou Povodím Odry, státním podnikem,
sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, o koupi části pozemku
parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda, dle geometrického plánu nově vzniklého
pozemku parc. č. 113/13, o výměře 169 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaného
na LV č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem části pozemku parc.
č. 113/1, v k. ú. Radvanice a následným uzavřením kupní smlouvy č. S 0419/2022/MBaI
s Povodím Odry, státním podnikem, sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava –
Moravská 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: 2. září 2022,

1552/83/22

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 2. září 2022.
1) projednala žádost ze dne 15. srpna 2021 pana xxxxx, bytem xxxxx, o koupi části
pozemku parc. č. 2140/1, ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu nově
vzniklého pozemku parc. č. 2140/5, o výměře 184 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
zapsaného na LV č. 1962, dle přílohy č. 1 – 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části
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pozemku parc. č. 2140/1, ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu nově
vzniklého pozemku parc. č. 2140/5, o výměře 184 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
zapsaného na LV č. 1962, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle příloh 1 - 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: 2. září 2022,

1553/83/22

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu
městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 2. září 2022.
1) projednala žádost ze dne 26. srpna 2022 pana xxxxx, bytem xxxxx, o koupi pozemku
parc. č. 2028/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 546 m² a část pozemku parc. č. 3221/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 260 m², vše v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemku
parc. č. 2028/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 546 m² a část pozemku parc. č. 3221/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 260 m², vše v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, 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: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu
městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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