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Usnesení  
17. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 15. července 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

330/17/15 schvaluje program 17. schůze rady městského obvodu konané dne  15. července 2015. 
331/17/15 
 

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 z 8. dubna 2015, 
239/13/15 z 20. května 2015, 
241/13/15 z 20. května 2015, 
249/13/15 z 20. května 2015 
 
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 po úpravě dle návrhu rady. 

332/17/15 
 

1) projednala žádost podanou dne 24. 6. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0383/2015/MBaI o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006929056 se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 705 02 Děčín IV-Podmokly, 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:   5. srpna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T:   5. srpna 2015. 

333/17/15 
 

1) projednala žádost podanou dne 16. 6. 2015 L. P. a J. P., oba trv. bytem xxxxx, o uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti       na umístění vodovodní přípojky v k.ú. Bartovice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0379/2015/MBaI spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,             
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se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 
pozemku parc. č. 347/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 198 m2 v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění vodovodní přípojky a umožnit přístup k této 
vodovodní přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to 
ve prospěch oprávněných L. P. a J. P., oba trv. bytem xxxxx, 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:   5. srpna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   5. srpna 2015. 

334/17/15 
 

1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0380/2015/MBaI k rámcové smlouvě 
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský               T: 5. srpna 2015, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 5. srpna 2015. 

335/17/15 
 

1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1, 
 
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, IČ 70987700 
a 
ZUŠ Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat ředitelku 
školy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                         T: 31. července 2015. 

336/17/15 
 

1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení nájemní smlouvy s T. B. a M. P. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, IČ70987700 
a 
T. B., r.č. xxxxx, bytem xxxxx, na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici 
Vrchlického 401/5 pro sportovní aktivity, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, IČ70987700 
a 
M. P., r.č. xxxxx, bytem xxxxx, na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici 
Vrchlického 401/5 pro sportovní aktivity, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat ředitelku 
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školy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                       T: 31. července 2015. 

337/17/15 
 

1) bere na vědomí organizační opatření k zajištění XXI. Bartovické pouti ke Sv. Anně 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu dle bodu 
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                          T: 25. července 2015. 

338/17/15 
 

1) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 22. 6. 2015 podanou manželi J. a A. M., 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neuplatnění předkupního práva a prodej 
garáže na pozemku parc. č. 690/27, v k. ú Radvanice, manželi J. a A. M., bytem xxxxx, 
 
3) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 24. 6. 2015 podanou M. N. a L. N., oba 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva        
a prodej garáže na pozemku parc. č. 22/17 M. N. a L. N., oba bytem xxxxx,  
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města 
Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: dle termínu zastupitelstva, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: dle termínu zastupitelstva. 

339/17/15 
 

1) projednala žádost ze dne 10. 6. 2015 podanou Svazem postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z. s., zastoupeným E. S., trv. bytem xxxxx, o udělení souhlasu vlastníka 
nemovitosti s umístěním sídla spolku v budově č. 643/5 na ul. Rokycanova, stojící 
na pozemku parc. č. 1176 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o neudělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z. s., na ulici Rokycanova, v budově č. 643/5 stojící             
na pozemku parc. č. 1176 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) doporučuje spolkovým organizacím, aby v případě podávání žádosti o umístění sídla 
organizace v nemovitostech statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, žádali o souhlas s umístěním sídla na adresu Úřadu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele 
o rozhodnutí rady, dle bodu č. 2  a 3 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T:   12. srpna 2015. 

340/17/15 
 

1) projednala žádost podanou dne 24. 6. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0385/2015/MBaI o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120044285 se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 705 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
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tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   5. srpna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   5. srpna 2015. 

341/17/15 
 

1) projednala žádost J. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 384/2013/MBaI uzavřené dne 2. srpna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0381/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 384/2013/MBaI s J. H., 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. 106, k bytu č. 1, na ulici Revírní 849/4, Ostrava-Radvanice, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0382/2015/MBaI s P. D., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 107, k bytu č. 18, na ulici Revírní 849/4, Ostrava-Radvanice, dle 
přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0384/2015/MBaI s A. M., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala zpětvzetí nabídky k záměru pronájmu č. 88, podanou K. D., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) ruší usnesení č. 329/16/15 bod 1 a 2 ze dne 1. července 2015, dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0386/2015/MBaI s J. J., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) ruší usnesení č. 254/13/15 bod 5 ze dne 20. května 2015, dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu, 
 
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 9 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský               T: 29. července 2015, 
 
12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků dle bodu 2, 4, 6, 9 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 29. července 2015. 

342/17/15 
 

1) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006890975 (č. S 0387/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006890976 (č. S 0388/2015/SŘDaŽP) se společností 
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ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006890979 (č. S 0389/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006890980 (č. S 0390/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006744035 (č. S 0391/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006771001  (č. S 0392/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006771012 (č. S 0393/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006777061 (č. S 0394/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 
24729035, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit realizaci 
dle bodů 1 - 8 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová              T: 31. července 2015, 
 
10)zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smluv dle bodů 1 - 8 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. července 2015. 

343/17/15 
 

1) projednala žádost společnosti RSE Project, s.r.o., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava 
– Vítkovice o prodej části pozemku parc.č. 633/56 o výměře cca 2.530 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 633/15, orná  půda, o celkové výměře 5 427 m2 v k.ú. 
Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku 
parc.č. 633/56 o výměře cca 2.530 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 633/15, 
orná  půda, o celkové výměře 5 427 m2 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
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tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                         T: dle termínu zastupitelstva, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského 
obvodu a Radě města Ostravy dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                           T: dle termínu zastupitelstva. 

344/17/15 
 

1) projednala žádost o potvrzení referencí o řádném plnění kominických prací prováděných 
v letech 2010 - 2014, předložené firmou KOMINICTVÍ Milan Lukáš, se sídlem Výzkumná 
17, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 63306891, jehož předmětem je vyjádření městského 
obvodu o řádném plnění kominických prací v rámci ročních revizí, kontrol spalinových cest, 
následné odstranění závad, vložkování komínových průduchů a jiných oprav na všech 
bytových domech ve správě městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o potvrzení referencí o řádném plnění kominických prací prováděných v letech 
2010 - 2014 předložené firmou KOMINICTVÍ Milan Lukáš, se sídlem Výzkumná 17, 716 
00 Ostrava-Radvanice, IČ: 63306891, jehož předmětem je vyjádření městského obvodu 
o řádném plnění kominických prací v rámci ročních revizí, kontrol spalinových cest, 
následné odstranění závad, vložkování komínových průduchů a jiných oprav na všech 
bytových domech ve správě městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 12. srpna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu osvědčení dle bodu 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová                T: 12. srpna 2015. 

345/17/15 
 

1) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0398/2015 na finanční dar ve výši 5.000,- Kč 
s dárcem Projekce Guňka s.r.o, zastoupená: Ing. Jakub Guňka, Hasičská 617, 739 34 Šenov, 
IČ: 1508504 a darovací smlouvy č. S 0400/2015 na finanční dar ve výši 5.000,- Kč s dárcem 
Slonka s.r.o., se sídlem Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26852659, 
pro zajištění ohňostroje na bartovickou pouť 2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 
materiálu,  
 
2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 
 
zvýší běžné příjmy 
na § 3399, pol. 2321           o 10 tis. Kč 
 
zvýší běžné výdaje  
na § 3399, pol.51xx           o 10 tis. Kč 
 
3) ukládá zaměstnankyní pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové 
opatření dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hanáčková Hanka                   T: 24. července 2015,  
 
4) zmocňuje starostku k podpisu darovacích smluv č. S 0398/2015 a č. S 0400/2015 
o poskytnutí finančního daru dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                     T: 24. července 2015. 

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


