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Usnesení  
11. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

201/11/15 schvaluje program 11. schůze rady městského obvodu konané dne  22. dubna 2015. 
202/11/15 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 
1040/42 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, 
2110/90/14 z 10. září 2014, 
11/1/14 z 19. listopadu 2014, 
109/6/15 z 11. února 2015, 
186/10/15 ze dne 8. dubna 2015 
 
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. 

203/11/15 1) projednala žádost společnosti ALPINE Bau CZ a.s., IČ 02604795, se sídlem Jiráskova 
613/13, Krásno nad Bečvou, 757 43 Valašské Meziříčí, o vyjádření správce toku k Plánu 
opatření pro případy havárie dle přílohy předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí jako správce bezejmenného vodního toku číslo hydrolog. pořadí 2-03-01-082 
s předloženým Plánem opatření pro případ havárie v areálu společnosti 
ALPINE Bau CZ a.s., na ulici Šenovská 463, Ostrava - Bartovice, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat žadateli vyjádření rady městského 
obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z : Bc. Aleš Boháč, MBA   T : 31. května 2015 

204/11/15 1) projednala žádost společnosti ALPINE Bau CZ a.s., IČ 02604795, se sídlem Jiráskova 
613/13, Krásno nad Bečvou, 757 43 Valašské Meziříčí, týkající se vydání stanoviska 
správce toku k vypouštění předčištěných odpadních vod z areálu střediska společnosti 
v Ostravě – Bartovicích, do bezejmenného přítoku vodního toku Lučina dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 

 
2)  souhlasí jako správce bezejmenného vodního toku číslo hydrolog. pořadí 2-03-01-082 
s vypouštěním předčištěných odpadních vod do tohoto toku za podmínek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat žadateli stanovisko rady městského 
obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z : Bc. Aleš Boháč, MBA   T : 31. května 2015 
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205/11/15 1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. S 0189/2015 na finanční dar ve výši 
113.080 Kč bez DPH určený k jednorázovému vyčištění místních komunikací a parkovišť 
s dárcem: 
ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 
IČ: 45193258 
DIČ: CZ45193258 
(dále jen „dárce“) 
dle přílohy předloženého materiálu, 
 
2)  
a) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0189/2015 na finanční dar ve výši 113.080 Kč 
bez DPH určený k jednorázovému vyčištění místních komunikací a parkovišť s dárcem 
dle přílohy předloženého materiálu, 
 
b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 
 
zvýší běžné příjmy 
na § 2212, pol. 2321           o 113 tis. Kč 
zvýší běžné výdaje  
na § 2212, pol. 5169           o 113 tis. Kč 
 
c) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové 
opatření dle bodu č. 2 b) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hanáčková Hana                       T: 12. června 2015,  
 
d) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
potřebné úkony spojené s uzavřením darovací smlouvy č. S 0189/2015 dle bodu č. 2 a) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                  T: 18. května 2015, 
 
e) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy č. S 0189/2015 
dle bodu č. 2 a) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA             T:  18. května 2015. 

206/11/15 1) projednala žádost Pavla Rady, trvale bytem Novodvorská 3061, 738 01 Frýdek-Místek, 
o uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o neuzavření Dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru 
č. S 0202/2015/MBaI s Pavlem Radou, trvale bytem Novodvorská 3061, 738 01 Frýdek-
Místek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele 
o rozhodnutí rady, dle bodu 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: 30. dubna 2015. 

207/11/15 1) projednala žádost podanou dne 13. 4. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou 
prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o., se sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ 25837117, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti „Ostrava 2953/3, 
Nociar, přípojka NNk“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0205/2015/MBaI spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 
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pozemku parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 259 m2 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 2953/3, Nociar, přípojka 
NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami 
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
  
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   22. května 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   22. května 2015. 

208/11/15 1) projednala žádost podanou dne 9. 4. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou 
prostřednictvím společnosti NOVPRO FM s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 28633504, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti „Ostrava-Bartovice 
Za školkou, p. Kožušník, č. st. IP-12-8007583“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0203/2015/MBaI spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 
pozemku parc. č. 673, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2.594 m2 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava-Bartovice Za Školkou, 
p. Kožušník, č. st. IP-12-8007583“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 22. května 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   22. května 2015. 

209/11/15 bere na vědomí oznámení o konání silničních závodů motocyklů „Okruh Františka Bartoše“ 
na území městského obvodu Radvanice a Bartovice ve dnech 11. a 12. 7. 2015. 

210/11/15 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 39, k bytu č. 1, na ulici Pátova 655/2, Ostrava – Radvanice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0198/2015/MBaI s M. S., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 40, k bytu č. 2, na ulici Těšínská 1104/259, Ostrava – Radvanice, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0192/2015/MBaI s K. D., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2 
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 6. května 2015, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlu dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 6. května 2015. 

211/11/15 1) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. OTA-VF-4/2015, s Úřadem práce České republiky – 
Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) zmocňuje starostku k podpisu dohody dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                       T:  30. dubna 2015. 

212/11/15 1) projednala žádost podanou dne 24. 3. 2015 společností RPG Byty, s.r.o., sídlem 
Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „59JA-15-Odkanalizování staveb 
bytových domů, ul. Ludvíkova čp. 353,354,355, Ostrava-Radvanice“ v k. ú. Radvanice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0201/2015/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 
Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 1700, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1 617 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
strpět umístění stavby „59JA-15-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 RPG Byty, s.r.o., sídlem 
Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava, IČ 27769127, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
  
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   22. května 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   22. května 2015. 

213/11/15 1) projednala návrh kupní smlouvy č. 191/2015/MBaI na pozemek parc.č. 633/55 o výměře 
800 m2, orná půda, katastrální území Bartovice, obec Ostrava, zapsaného na listu 
vlastnickém č. 501 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava, oddělený Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku parc. č. 633/54, ze dne 
2. dubna 2015 č. plánu 2276-270/2014, vyhotoveném R&M GEODATA s.r.o., ověřeného 
Katastrálním úřadem, katastrální pracoviště v Ostravě dne 13. dubna 2015 pod č. 216/2015, 
a to mezi L. H., xxxxx, Mgr. M. L., xxxxx, A. W., xxxxx a statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava - 
Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením kupní smlouvy 
č. 191/2015/MBaI na pozemek parc.č. 633/55 o výměře 800 m2, orná půda, katastrální 
území Bartovice, obec Ostrava, a to mezi L. H., xxxxx, Mgr. M. L., xxxxx, A. W., xxxxx a 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 
87/281, Ostrava - Radvanice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: dle termínu zastupitelstva, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu požádat radu statutárního města Ostravy o udělení 
předchozího souhlasu s nabytím nemovitosti dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. května 2015, 
 
5) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva. 

214/11/15 1) projednala dodatek č. 2 (vedený pod č. S 0204/2015/MBaI) ke smlouvě o dílo 
č. S 0379/2014/MBaI a dodatku č. 1 (vedený pod č. S 0127/2015/MBaI) mezi statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností MIJO-STAV 
stavby s.r.o., Českobratrská 227/7, Moravská Ostrava, IČO: 27833551 dle přílohy č. 1, č. 2 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 (vedený pod číslem S 0204/2015/MBaI) ke smlouvě o dílo                     
č. S 0379/2014/MBaI a dodatku č. 1 (vedený pod č. S 0127/2015/MBaI) mezi statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností MIJO-STAV 
stavby s.r.o., Českobratrská 227/7, Moravská Ostrava, IČO: 27833551 dle přílohy č. 1, č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T:   30. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 (vedeného pod číslem 
S 0204/2015/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0379/2014/MBaI a dodatku č. 1 (vedený pod 
č. S 0127/2015/MBaI) dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                   T:   30. dubna 2015. 

215/11/15 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na službu pod názvem 
Odborný technický dozor a koordinátor BOZP pro stavbu „Revitalizace území rybníku 
Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt 
sanace svahu“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy č. S 0209/2015 
s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2: 
 
INGESTA spol. s r.o. 
sídlo: Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  
IČ: 25391194 
DIČ: CZ25391194 
dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0209/2015, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                         T: 30. května 2015, 
 
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
č. S 0209/2015, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                  T: 30. května 2015. 

216/11/15 1) souhlasí se zněním písemnosti adresované Radě městského obvodu Slezská Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) ukládá starostce městského obvodu odeslat písemnost dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  
Z.: Mgr. Šárka Tekielová                       T.: 30. dubna 2015. 

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


