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Usnesení  
19. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 12. srpna 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

367/19/15 schvaluje program 19. schůze rady městského obvodu konané dne  12. srpna 2015. 
368/19/15 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. 

369/19/15 1) rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě nízkého napětí č. 15_NN_1006777057 (č.S 0410/2015/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_1006777062 (č.S 0411/2015/SŘDaŽP) se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit realizaci 
dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová               T: 31. srpna 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smluv dle bodů 1) a 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. srpna 2015. 

370/19/15 1) projednala žádost J. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 362/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0406/2015/MBaI ke smlouvě 
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o nájmu bytu č. 362/2014/MBaI s J. Š., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) projednala žádost T. F., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 400/2014/MBaI uzavřené dne 1. října 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0407/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 400/2014/MBaI s T. F., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
5) projednala žádost O. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 404/2014/MBaI uzavřené dne 29. září 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0408/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 404/2014/MBaI s O. S., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu, 
 
7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4 a 6 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 31. srpna 2015, 
 
8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodu 2, 4 a 6 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. srpna 2015. 

371/19/15 bere na vědomí zápis č. 6/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. června 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

372/19/15 1) projednala žádost p. P. S., trvale bytem xxxxx, o poskytnutí účelové dotace dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o poskytnutí účelové dotace p. P. S., trvale bytem xxxxx, z rozpočtu městského 
obvodu na rok 2015 ve výši 5.000,- Kč, 

 
3) zmocňuje místostarostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. srpna 2015. 

373/19/15 1) bere na vědomí požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostrava na rok 
2016 a kapitálový výhled na léta 2017 – 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
po úpravách dle návrhu členů rady, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic odeslat požadavky 
na kapitálový rozpočet na rok 2016 a kapitálový výhled na léta 2017 – 2019 dle bodu 1) 
tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                        T: 21. srpna 2015. 

374/19/15 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – červenec 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 – červenec 2015 dle přílohy 
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
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3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - červenec 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:   3. září 2015 

375/19/15 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015 
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13011       o      960 tis. Kč  
 
zvyšují běžné příjmy 
na § 5512, pol. 2324       o        50 tis. Kč 
na pol. 1361        o      150 tis. Kč 
na § 3639, pol. 2111       o        10 tis. Kč 
na § 3632, pol. 2111       o        13 tis. Kč 
na § 3399, pol. 2111       o        10 tis. Kč 
  
zvyšují běžné výdaje 
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011      o      960 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5137, org. 16      o        50 tis. Kč  
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6121       o        90 tis. Kč 
na § 6171, pol. 6121       o        93 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 24. srpna 2015. 

376/19/15 1) ruší usnesení č. 272/14/15 ze dne 3. června 2015, 
 
2) projednala žádost podanou dne 11. 3. 2015 F. H., trv. bytem xxxxx, zastoupeným 
na základě plné moci  Bc. Renatou Lackovou, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
na právo jízdy a chůze, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0142/2015/MBaI na části 
pozemku parc. č. 2027/1, manipulační plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 3 425 m2 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, spočívající v povinnosti strpět právo jízdy a chůze, a to 
ve prospěch oprávněného F. H., trv. bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3) 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:    2. září 2015, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
3) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   2. září 2015. 

377/19/15 1) projednala nabídku koupě pozemku parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře cca 954 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu  
 
a) souhlasit se záměrem prodat část pozemku parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná 
půda, o výměře cca 954 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
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města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
b) uložit starostce městského obvodu předložit záměr prodeje pozemku parc. č. 2217/23, 
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře cca 954 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice, k projednání orgánům města Ostravy, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                      T: 4. září 2015, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
2 a) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: 3. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského 
obvodu dle bodu 2 a) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 3. září 2015. 

378/19/15 1) projednala žádost podanou dne 9. 6. 2015 společností Green Gas DPB, a.s., se sídlem 
Rudé armády 637, 739 21 Paskov, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění 
stavby „ODPLYŇOVACÍ VRTY VM-OV Č. 117 a VM-OV Č. 118 v k.ú. Radvanice, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0397/2015/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 částech 
pozemku parc. č. 730/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 
58.864 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „ODPLYŇOVACÍ 
VRTY VM-OV Č. 117 A VM-OV Č. 118“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím 
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch I. oprávněného DIAMO, státní 
podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, II. oprávněného GEOSAN GROUP a.s., 
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín a Energie-stavební a báňská a.s., Vašičkova 3081, 272 04 
Kladno, zastoupeny Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČ 00494356, 
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:   2. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   2. září 2015. 

379/19/15 1) ruší usnesení č. 226/12/15 ze dne 6. května 2015, 
 
2) projednala žádost podanou dne 18. 2. 2015 paní A. S., DiS. a panem Mgr. P. S., 
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění vjezdu a přípojky vody v k. ú. 
Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0163/2015/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 částech 
pozemků parc. č. 275/1, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 69 m2 a parc. 
č. 3206/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2.433 m2 v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, strpět umístění vjezdu a inženýrských sítí, přípojka vody, a umožnit přístup 
k vjezdu a k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

5/9   

19. schůze ze dne 12. srpna  2015 
 

ve prospěch oprávněných A. S., DiS. a Mgr P. S., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3) 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   2. září 2015, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
3) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   2. září 2015. 

380/19/15 1) projednala sdělení p. Mgr. I. Š. a p. doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxxxx, ve věci 
darování  pozemku parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o celkové výměře 
82 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem nabytí nemovitosti 
darem, a to: 
- pozemku parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 82 m2 
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský    T: 3. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu požádat radu statutárního města Ostravy o udělení 
předchozího souhlasu s nabytím nemovitosti dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: 17. září 2015, 
 
5) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr nabytí pozemku zastupitelstvu 
městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: 3. září 2015. 

381/19/15 1) projednala nabídku koupě pozemku parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře cca 116 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) doporučuje  
 
a) zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodat část pozemku parc. 
č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 116 m2 v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
b) uložit starostce městského obvodu předložit záměr prodeje části pozemku parc. č. 782/25, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 116 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a 
Bartovice a Bartovice, k projednání orgánům města Ostravy,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová                           T: 4. září 2015 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský    T: 3. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského 
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obvodu dle bodu 2 a) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: 3. září 2015. 

382/19/15 1) projednala návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje 
v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“  dle přílohy č. 1 
a 2 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2015“ k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z:  Bc. Aleš Boháč, MBA                         T:  25. srpna 2015, 

 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o podání žádosti dle bodu č. 1. 
tohoto usnesení,  
 
4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2015“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 3. září 2015. 

383/19/15 1) projednala žádost společnosti EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava, závod 
Ostrava, se sídlem Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 45274924 o souhlas 
s objízdnou trasou pro nákladní dopravu při rekonstrukci ul. Vratimovská, z důvodu 
realizace opravy silnice I/11 Ostrava – Havířov v úseku km 289,100 – 293,296, 
 
2)  souhlasí s navrženou objízdnou trasou 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: 19. srpna 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 
dle bodu 2) a přílohy č. 3 tohoto materiálu. 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 19. srpna 2015.  

384/19/15 1) projednala žádost podanou dne 30. 10. 2013 panem Z. L., bytem xxxxx, o uzavření kupní 
smlouvy na pozemky parc. č. 262/18, parc. č. 262/19 a parc. č. 262/20 v k.ú. Radvanice, 
které vzniknou oddělením z původního pozemku parc. č. 262/2 v k.ú. Radvanice, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemků parc. 
č. 262/18, parc. č. 262/19 a parc. č. 262/20 a následně s uzavřením kupní smlouvy 
č. 0418/2015/MBaI s panem Z. L., bytem xxxxx na pozemky parc. č. 262/18, zastavěná 
plocha, o celkové výměře 76 m2, parc. č. 262/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 115 
m2 a parc. č. 262/20, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 26 m2 v k.ú. Radvanice, 
které vzniknou oddělením z původního pozemku parc. č. 262/2, ostatní plocha, jiná plocha o 
celkové výměře 1 736 m2 v k.ú. Radvanice 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. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. září 2015. 

385/19/15 1) projednala žádost podanou dne 30. 6. 2015 panem R. O. a paní S. O., oba bytem xxxxx, 
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zastoupených na základě plné moci společností RH PARTNER Engineering s.r.o., se sídlem 
Poděbradova 3359, 702 00 Ostrava o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění vodovodní přípojky 
a sjezdu v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0419/2015/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. 3268/5, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1 043 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
strpět umístění vodovodní přípojky a vybudování sjezdu k připojení na místní komunikaci 
a umožnit přístup v souvislosti s provozem, opravami či odstraněním těchto stavebních 
konstrukcí, a to ve prospěch oprávněných pana R. O. a paní S. O., oba 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:    2. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a k souhlasu vlastníka sousedních pozemků s umístěním stavby, dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   2. září 2015. 

386/19/15 1) projednala žádost podanou dne 20. 1. 2014 společností Canis safety a.s., sídlem U Skály 
70/62, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 867/5 
v k.ú. Radvanice, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 867/2, ostatní 
plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1 352 m2  v k.ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku parc. 
č. 867/5 a následně s uzavřením kupní smlouvy č. S 267/2015/MBaI se společností Canis 
safety a.s., sídlem U Skály 70/62, 725 26 Ostrava – Krásné Pole na pozemek parc. č. 867/5, 
ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 786 m2 v k.ú. Radvanice, který vznikne 
oddělením z původního pozemku parc. č. 867/2, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové 
výměře 1 352 m2 v k.ú. Radvanice 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. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. září 2015. 

387/19/15 1) projednala žádost o ukončení nájmu bytu č. 22 na ul. xxxxx paní O. Z., dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0422/2015/MBaI s O. Z., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) bere na vědomí zápis č. 7/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0421/2015/MBaI s L. K., trvale bytem 
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xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2 
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: 31. srpna 2015 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody a smlouvy dle bodů 2 a 4 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                           T: 31. srpna 2015. 

388/19/15 1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 ev. č. S 0420/2015 ke Smlouvě 
ev. č. S 0144/2011/VŽPaVH se společností AQUASYS spol. s r.o., IČ 25344447, se sídlem 
Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou dle přílohy č. 1. a č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 ev. č. S 0420/2015 ke Smlouvě 
ev. č. S 0144/2011/VŽPaVH se společností AQUASYS spol. s r.o., IČ 25344447, se sídlem 
Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou dle přílohy č. 1. a č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit realizaci 
dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                           T: 30. září 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu Dodatku č. 2 ev. č. S 0420/2015 ke 
Smlouvě ev. č. S 0144/2011/VŽPaVH  dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA              T: 30. září 2015, 
 
5) projednala návrh na uzavření Dohody o předání  a převzetí pracoviště pro realizaci stavby 
„Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného 
času II. etapa – projekt sanace svahu“ se společností EUROGAS-ESB Revitalizace 
Radvanice, zastoupená EUROGAS a.s., IČ 61859974, se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 
Ostrava – Vítkovice a Energie-stavební a báňská a.s.,IČ 45146802, se sídlem Vašíčkova 
3081, 272 04 Kladno dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření Dohody o předání  a převzetí pracoviště pro realizaci stavby 
„Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného 
času II. etapa – projekt sanace svahu“ se společností EUROGAS-ESB Revitalizace 
Radvanice, zastoupená EUROGAS a.s. IČ 61859974, se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 
Ostrava – Vítkovice a Energie-stavební a báňská, IČ 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 
272 04 Kladno, 
 
7) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit realizaci 
dle bodu 6) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                              T: 30. září 2015, 
 
8) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu Dohody o předání a převzetí 
pracoviště pro realizaci stavby „Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. 
Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace svahu“ dle bodu 6) 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2015. 

389/19/15 1) projednala žádost podanou dne 3. 2. 2015 panem E. M., bytem xxxxx o uzavření kupní 
smlouvy na pozemek parc. č. 79/3 v k. ú. Bartovice, který vznikne oddělením z původního 
pozemku parc. č. 79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 79 m2 v k. ú. 
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Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit s  prodejem pozemku parc. 
č. 79/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 40 m2, v k.ú. Bartovice, který 
vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o celkové výměře 79 m2 v k. ú. Bartovice a zrušit záměr prodeje předmětného pozemku, 
který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 2838/ZM1014/35, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 
2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 3. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. září 2015. 

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


