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Usnesení  
13. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 20. kv ětna 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

230/13/15 schvaluje program 13. schůze rady městského obvodu konané dne  20. května 2015. 
231/13/15 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. 

232/13/15 1) rozhodla opakovaně o záměru pronájmu bytové jednotky č. 2 v domě na ulici Těšínská 
1104/259, Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici 
Těšínská 1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 108 424,- Kč, a to zájemci, který předloží 
nejvyšší nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení: 
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda 
2. Bc. Aleš Boháč, MBA 
3. Petra Janečková 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský       T:   3. června 2015. 

233/13/15 bere na vědomí zápis č. 4/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 22. dubna 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

234/13/15 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „Energetické úspory objektu hasičské 
zbrojnice ul. U Statku 422/8 v Ostravě - Bartovicích“ obdobně v souladu s ust. § 60 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, 
který předložil svou nabídku pod:  
pořadovým číslem 1 
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RAMSES OSTRAVA spol. s r.o.                             
Těšínská 279/227, Radvanice, 716 00 Ostrava  
IČ: 46578161 
z důvodu uvedeného v příloze č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky obdobně v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření 
smlouvy o dílo č. S 0249/2015/MBaI na realizaci stavby „Energetické úspory objektu 
hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích“ s uchazečem, který předložil 
svou nabídku  pod:  
pořadovým číslem 2 
VSP EXIM s.r.o.                               
Za Ještěrkou 429/5, Bartovice, 717 00 Ostrava   
IČ: 63319748 
za cenu nejvýše přípustnou 788 372,33 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 4, č. 5 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0249/2015/MBaI dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                         T: 15. července 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0249/2015/MBaI 
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                          T: 15. července 2015.    

235/13/15 1) projednala žádost ze dne 29. 4. 2015 společnosti UNIGEO, a.s., se sídlem Místecká 
329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 3048/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o celkové výměře 1.342 m2, parc. č. 3110/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 
výměře 709 m2, parc. č. 3110/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 
14.705 m2, parc. č. 3117/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1.713 m2, 
prac. č. 3120/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 557 m2                   
a parc. č. 3122, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 501 m2 v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, pro účel stavby „kontrolní atmogeochemický průzkum (měření 
obsahu metanu v půdním vzduchu“, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281,      
716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem zpracování projektové dokumentace, realizace            
a umístění stavby pro UNIGEO, a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - 
Hrabová, IČ 45192260, kdy realizátorem je firma Green Gas DPB, s podmínkou,                 
že pozemky výše uvedené, po ukončení stavby budou vráceny do původního, 
provozuschopného stavu a to v rozsahu dotčeného území, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský     T: 10. června 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, 
dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: 10. června 2015. 

236/13/15 1) projednala dodatek č. 15/2015, vedený pod č. S 0255/2015/MBaI ke smlouvě o výpůjčce 
a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
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2) rozhodla uzavřít dodatek č. 15/2015, vedený pod č. S 0255/2015/MBaI ke smlouvě           
o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000 s Českou republikou – Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh, IČ 70884561, 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: 10. června 2015, 
 
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku do účetní 
evidence, 
Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 10. června 2015, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 10. června 2015. 

237/13/15 1) projednala žádost podanou dne 24. 4. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 
na základě plné moci společností Profiprojekt s. r. o., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-
Místek o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění podzemního 
kabelového vedení ke stavbě „Ostrava 2004/2 Broda, příp. NNk“ v k. ú. Bartovice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. S 0254/2015/MBaI 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. 2006, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 002 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
strpět umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod názvem „Ostrava 2004/2 
Broda, příp. NNk“ a umožnit přístup k tomuto vedení v souvislosti s jeho provozem, 
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 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: 10. června 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 10. června 2015. 

238/13/15 1) projednala žádost o krátkodobou výpůjčku pozemků podanou dne 24. 4. 2015 občanským 
sdružením RABA Motosport, se sídlem Paculova 10, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy      
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o oznámení záměru výpůjčky: 
část pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o  velikosti cca 
4 000 m2,  
část pozemku parc. č. 780/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 1 000 m2, 
část pozemku parc. č. 730/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o  velikosti cca 
200 m2,  
část pozemku parc. č. 730/11, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o  velikosti cca 
4 000 m2,  
část pozemku parc. č. 694/1, ostatní plocha, jiná plocha o  velikosti cca 1 000 m2,  
vše v k.ú. Radvanice, dle přílohy č. 2  předloženého materiálu, 
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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: 3. června 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s krátkodobou výpůjčkou 
pozemků, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. června 2015. 

239/13/15 1) rozhodla o zrušení části usnesení č. 2050/87/14 ze dne 30. července 2014, dle přílohy 
č. 1, kterým byl schválen vzor smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor v KD 
Radvanice, jejichž uzavíráním byl pověřen vedoucí odboru majetkového bytového 
a investic,  
 
2) schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu klubu důchodců 
Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení vedoucího odboru majetkového, bytového 
a investic k podpisu smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T:  trvale. 

240/13/15 1) projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 
rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných zdrojů 
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu,  
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů 
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu 
městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 4. června 2015. 

241/13/15 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – duben 2015 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 – duben 2015 dle přílohy č. 1 
a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - duben 2015 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: 4. června 2015, 
 
4) pověřuje vedoucí odboru financí a rozpočtu, aby po rozpisu rozpočtu prováděla změny 
mezi položkami v rámci paragrafu (dle rozpočtové skladby), a to po schválení výdajů 
vedením městského obvodu. 

242/13/15 1) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 27. 4. 2015 podanou paní L.S., dle přílohy č. 
1 b) předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 690/34 paní L.S., bytem xxx, xxx,  
3) rozhodla o záměru pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 690/34, zastavěná plocha 
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a nádvoří, o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) 
předloženého materiálu, 
 
4) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 28. 4. 2015 podanou panem M.D. a paní Š. 
D., dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/152 panem M.D. a paní Š.D., oba bytem xxx,  
 
6) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/152, zastavěná plocha a nádvoří, 
o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 
materiálu, 
 
7) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 20. 4. 2015 podanou paní L.D., dle přílohy č. 
3 b) předloženého materiálu, 
 
8) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 785/22 paní L.D., bytem xxx,  
 
9) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 785/22, zastavěná plocha a nádvoří, 
o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého 
materiálu, 
 
10) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 4. 5. 2015 podanou panem P.K., dle přílohy 
č. 4 b) předloženého materiálu, 
 
11) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 690/46 panem P.K., bytem xxx, 
 
12) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/46, zastavěná plocha a nádvoří, 
o celkové výměře 17 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  
 
13) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 4. 3. 2015 podanou paní D.G., dle přílohy č. 
5 b) předloženého materiálu, 
 
14) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 3277/5 paní D.G., bytem xxx panu O. H., bytem xxx, 
 
15) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/5, zastavěná plocha a nádvoří, 
o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého 
materiálu, 
 
16) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 10. 3. 2015 podanou notářem 
JUDr. Hanušem Jelínkem, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 
 
17) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/95 notářem JUDr. Hanušem Jelínkem, notářská 
kancelář, Starobělská 87, 700 30 Ostrava-Zábřeh zastupujícího v dědictví po zemřelém 
Rostislavu Lukasovi, 
 
18) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/95, zastavěná plocha a nádvoří, 
o celkové výměře 28 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého 
materiálu, 
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19) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 26. 3. 2015 podanou panem P.Š., dle přílohy 
č. 7 b) předloženého materiálu, 
 
20) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/133 panem P.Š., bytem xxx panu Ing. J.Š., bytem 
xxx, 
 
21) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/133, zastavěná plocha a nádvoří, 
o celkové výměře 22 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 a) předloženého 
materiálu, 
 
22) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 3, 6, 9, 12, 15, 18 a 21 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 17. června 2015, 
 
23) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2, 5, 8, 11, 14, 17 a 20 
tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva, 
 
24) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu 
č. 3, 6, 9, 12, 15, 18 a 21 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 17. června 2015. 

243/13/15 1) projednala návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
městského obvodu s účinností od 5. června 2015, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu ponechat odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce ve stávající výši včetně zachování 
pravidel pro sčítání jednotlivých odměn dle usnesení zastupitelstva městského obvodu 
č. 21/1/14 ze dne 6. listopadu 2015, 
 
3) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh na stanovení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 4. června 2015. 

244/13/15 1) projednala žádost statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu pozemků 
parc. č. 456/2 a 456/6 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví D.K., Ing. 
J.K. a Ing. M.K., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje statutárnímu městu Ostrava souhlasit s výkupem pozemků: 
- 456/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 227 m2 
- 456/6, orná půda, o celkové výměře 450 m², 
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat statutární město 
Ostrava o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 3. června 2015, 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska rady městského obvodu 
k výkupu pozemků, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. června 2015. 

245/13/15 1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 s Knihovnou města Ostravy, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu,  
 
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 28. 4. 1994 s Knihovnou 
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města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský               T: 3. června 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 3. června 2015. 

246/13/15 1) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 229/2015/MBaI s L.a V. K., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 230/2015/MBaI se S.S., trvale xxx, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 231/2015/MBaI s V.F., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 232/2015/MBaI s M.S., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 234/2015/MBaI s O.K., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 235/2015/MBaI s N.J., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 236/2015/MBaI se Z.S., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 237/2015/MBaI s L.J., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 238/2015/MBaI s A.M., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 239/2015/MBaI s L.H., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
 
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 240/2015/MBaI s T.Š., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 241/2015/MBaI s L.R., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 242/2015/MBaI s F.O., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 
 
14) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 243/2015/MBaI s L.K., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 
 
15) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 244/2015/MBaI s E. L., trvale 
bytem xxx, 
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16) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 245/2015/MBaI s L. R.R., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 
 
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 246/2015/MBaI s D.B., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 
 
18) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 247/2015/MBaI s J.S., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 
 
19) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 248/2015/MBaI s M.V., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 
 
20) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 252/2015/MBaI s O.Z., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu, 
 
21) projednala žádost D.Š., trvale bytem xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
223/2013/MBaI uzavřené dne 28. května 2013, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, 
 
22) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 250/2015/MBaI s D. Š., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, 
 
23) projednala žádost M.K., trvale bytem xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
224/2013/MBaI uzavřené dne 28. května 2013, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu, 
 
24) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 251/2015/MBaI s M.K., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu, 
 
25) projednala žádost A.W., trvale bytem xxx,  o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 
dle přílohy č. 25 předloženého materiálu, 
 
26) nedoporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření 
Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 257/2015/MBaI s A. W., trvale 
bytem xxx,  
 
27) projednala žádost M.P., trvale bytem xxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, dle 
přílohy č. 27 předloženého materiálu, 
 
28) rozhodla o uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 253/2015/MBaI s M.P., trvale bytem xxx, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu, 
 
29) projednala žádost sociálního bydlení CENTROM, org. j., sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice o změně podnájemníka v bytě č. 10, na ulici xxx, dle přílohy č. 29 
předloženého materiálu, 
 
30) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 256/2015/MBaI k nájemní smlouvě 
ze dne 9. listopadu 2007, se sociálním bydlením CENTROM, org. j., sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, IČ: 22765671, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu, 
 
31) ruší usnesení č. 1642/68/13 bod 17 a 18 ze dne 23. října 2013, dle přílohy č. 31 
předloženého materiálu, 
 
32) ruší usnesení č. 210/11/15 bod 4 ze dne 22. dubna 2015, dle přílohy č. 32 předloženého 
materiálu, 
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33) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 a 32 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                 T: 3. června 2015, 
 
34) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků a dohod dle bodu 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 a 30 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                 T: 3. června 2015.  

247/13/15 1) schvaluje termín a místo konání 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice dne 4. června 2015 v 16:00 hod. v hasičské zbrojnici v Ostravě - Radvanicích 
a stanoví návrh programu zasedání 
 
- 16.00 hodin – zahájení 
- Schválení programu 
- Zpráva ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání 
- Volba ověřovatelů zápisu z 5. zasedání 
- Volba návrhové komise 
Poř. č.         Název materiálu  
                                                                                                                Předkladatel materiálu  
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

                                                                                                   Mgr. Šárka Tekielová 
2. Vzdání se předkupního práva pro nabytí nemovitosti budov garáží  

                                                                                                         Mgr. Šárka Tekielová 
3. Návrh kupní smlouvy č. 191/2015/MBI 
                                                                                                                Mgr. Šárka Tekielová 
4. Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva 
                                                                                                                Mgr. Šárka Tekielová 
5. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva 
                                                                                                                Bc. Aleš Boháč, MBA 
6. Zpráva o hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2014 – závěrečný 
účet a schválení účetní závěrky za rok 2014 
                                                                                                                Bc. Aleš Boháč, MBA 
7. Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 
                                                                                                                Bc. Aleš Boháč, MBA 
8. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden – duben 2015 
                                                                                                                Bc. Aleš Boháč, MBA 
9. Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
                                                                                                                Mgr. Šárka Tekielová 
10. Návrh na poskytnutí účelových dotací – grantů z rozpočtu městského obvodu na rok 
2015  
                                                                                                                Bc. Aleš Boháč, MBA 
11. Dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 257/2015/MBaI a Dohoda            
o přistoupení k závazku se splátkovým kalendářem č. S 0262/2015/MBaI 
                                                                                                                Mgr. Šárka Tekielová 
- Diskuze 
- Závěr. 

248/13/15 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 
zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,  
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3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly splněná usnesení 
zastupitelstva městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 4. června 2015. 

249/13/15 1) zmocňuje starostku městského obvodu a místostarostu městského obvodu k podpisu 
- Plné moci (zrušení) pro Richarda Dudka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
- Plné moci (zrušení) pro Ing. Štěpána Košťála dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
- Plné moci (zrušení) pro Janu Prokopovičovou dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
- Plné moci pro Ing. Kateřinu Kusynovou dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
které opravňují uvedené osoby k nakládání s prostředky na bankovních účtech u Komerční 
banky, a.s., 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   
    Bc. Aleš Boháč, MBA                         T: 22. května 2015, 
 
2) zmocňuje starostku městského obvodu a místostarostu městského obvodu k podpisu 
všech dokumentů souvisejících s vydáváním a odnímáním podpisového práva a oprávnění 
k nakládání s prostředky na bankovních účtech vedených statutárnímu městu Ostrava, 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
T: trvale. 

250/13/15 1) projednala doporučení grantové komise ze dne 14. května 2015 na poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2015 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
  
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2015 dle návrhu uvedeného 
v příloze č. 1 a schválit návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým           
se sníží výdaje  
na § 6409, pol. 5901     o  218 tis. Kč 
zvýší výdaje 
na § 3419, pol. 5222    o    33 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5222    o    52 tis. Kč 
na § 3429, pol. 5222    o  100 tis. Kč 
na § 3330, pol. 5223    o    13 tis. Kč 
na § 3314, pol. 5339    o    10 tis. Kč 
na § 3319, pol. 5494    o      5 tis. Kč 
na § 4399, pol. 5222    o      5 tis. Kč, 
 
4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh k projednání zastupitelstvu 
městského obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                               T: 4. června 2015. 

251/13/15 1) projednala žádost ze dne 7. 5. 2015 podanou panem Františkem Tvardkem, předsedou 
leteckomodelářského klubu Gradient, se sídlem Ve Dvoře 37, 742 83 Zbyslavice, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí se zapůjčením 12 ks stolů a 24 ks laviček na akci ve Zbyslavicích, která se koná 
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dne 20. 6. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský          T: 3. června 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se zapůjčením 12 ks stolů a 24 
ks laviček, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 3. června 2015. 

252/13/15 1) projednala návštěvní řád psího hřiště ležícího na pozemku parc. č. 730/11 v k. ú. 
Radvanice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje návštěvní řád psího hřiště ležícího na pozemku parc. č. 730/11 v k. ú. 
Radvanice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

253/13/15 1) projednala žádost J.T., nar.xxx, bytem xxx o možnost vykonání bezplatné praxe u Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) souhlasí s realizací bezplatné odborné praxe studenta J.Tě., nar. xxx, bytem xxx, u Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice v termínu od 21. do 29. 5. 2015, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat J.T. 
o stanovisku rady městského obvodu, 
Z: Ing. Renáta Spěváková      T: ihned. 

254/13/15 1) bere na vědomí zápis č. 5/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0264/2015/MBaI s M.S., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0265/2015/MBaI s A.S., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S0281/2015/MBaI s Ž. Š., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0266/2015/MBaI s J.Š., trvale bytem 
xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
6) projednala žádost M.S., trvale bytem xxx o dohodě o přistoupení k závazku se 
splátkovým kalendářem, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
7) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření Dohody 
o přistoupení k závazku se splátkovým kalendářem č. S 0262/2015/MBaI s M.S., trvale 
bytem xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
3, 4, 5 a 7 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                      T: 3. června 2015, 
 
9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dohody dle bodu  2, 3, 4 a 5  
tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 3. června 2015, 
 
10) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost dle bodu 7 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                  T: dle termínu zastupitelstva. 

 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová      Milan Lukáš 
starostka       člen rady 
 


