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Usnesení  
21. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 9. zá ří 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

409/21/15 schvaluje program 21. schůze rady městského obvodu konané dne  9. září 2015. 
410/21/15 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. 

411/21/15 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015 
 
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 33x13234      o      300 tis. Kč 
 
zvyšují běžné příjmy 
na § 3639, pol. 2119       o      771 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3113, pol. 5171       o      160 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 6121       o      160 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121       o      237 tis. Kč  
na § 5512, pol. 6121, org. 17      o      100 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 3745, pol. 50xx, ÚZ 33x13234     o      300 tis. Kč 
na § 3612, pol. 5171       o      100 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5169       o      153 tis. Kč  
na § 3399, pol. 5169       o        47 tis. Kč 
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na § 6399, pol. 5362       o      134 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková             T: 23. září 2015. 

412/21/15 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení poskytnutí půjčky z fondu kulturních a sociálních 
potřeb dle přílohy č. 1, 
 
2) souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb ZŠ Ostrava – 
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, ve výši 10.000 Kč paní P. 
A., zaměstnankyni školy,  
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                          T: 20. září 2015. 

413/21/15 1) projednala žádost ze dne 26. 8. 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. 87/281 na ul. Těšínská, stojící 
na pozemku parc. č. 2098 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z. s., na ulici Těšínská, v budově č. 87/281 stojící 
na pozemku parc. č. 2098 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele 
o rozhodnutí rady, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský              T: 30. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti 
s umístěním sídla, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová              T: 30. září 2015. 

414/21/15 1) projednala žádost ze dne 24. 7. 2015 o opětovné přehodnocení stanovené výši úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o neudělení výjimky ve výši úplaty za zřízení služebnosti, dle přílohy                               
č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský              T: 7. října 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová              T: 7. října 2015. 

415/21/15 1) projednala žádost podanou dne 5. 8. 2015 panem J. T. a paní J. T., zastoupených 
na základě plné moci Ing. Zbyňkem Svobodou, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti na vybudování plynové přípojky, vodovodní přípojky a vjezdu pro RD 
na parcele č. 414/3 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. S 0453/2015/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 pozemků parc. č. 414/1, 
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orná půda, o celkové výměře 1019 m2 strpět umístění vjezdu a na části pozemku parc. 
č. 583/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 6 645 m2 v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, strpět umístění nové plynové přípojky, vodovodní přípojky pro RD, který 
je umístěn na parcele č. 414/3 a umožnit přístup k těmto přípojkám a vjezdu v souvislosti 
s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných J. T. a J T., 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: 7. října 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: 7. října 2015. 

416/21/15 1) odvolává členku školské rady při Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, Mgr. Irenu Kopciuchovou, a to s účinností od 9. září 2015, 

 
2) jmenuje členkou školské rady při Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, Mgr. Elenu Veselou, a to s účinností od 9. září 2015, 

 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy 
Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, o změně členky školské rady, 
dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Elena Veselá   T: 14. září 2015. 

417/21/15 1) projednala žádost o pronájem pozemků ze dne 19. 8. 2015 podanou paní E. O., bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 262/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 74 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) 
předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 3206/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 229 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 
předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodů č. 2 a 
3 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 7. října 2015, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodů 
č. 2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 7. října 2015. 

418/21/15 1) projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele Ministerstva 
životního prostředí ČR se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, 
na financování projektu „Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 
a 1341, v Ostravě - Radvanicích“ z Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo 
15251913, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
      
2) projednala návrh na uzavření Smlouvy č. 15251913 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, 
z Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Energetické úspory 
objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích“, akceptační číslo 
15251913, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3) ukládá starostce městského obvodu předložit Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu 
č. 15251913 o poskytnutí podpory Radě města Ostravy k odsouhlasení dle bodu 1) a 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T: 30. října 2015.    

419/21/15 1) projednala návrh pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených do správy 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, vybraných pro umisťování náhradních výsadeb 
ukládaných v rámci správních řízení, jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé skácením 
dřevin dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s umisťování náhradních výsadeb ukládaných v rámci správních řízení dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako kompenzaci 
ekologické újmy vzniklé skácením dřevin na pozemky dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu. 

420/21/15 1) projednala žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby č. 10/2015 „Areál 
CANIS a.s. – novostavba haly“ dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby č. 10/2015 „Areál CANIS 
a.s. – novostavba haly“ 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: 18. září 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                    T: 18. září 2015. 

421/21/15 1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 9 v domě na ulici Pátova 657/6, Ostrava 
– Radvanice, na které vázne dluh za nájemné ve výši 60 048,- 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:   30. září 2015 

422/21/15 1) vzala na vědomí žádost magistrátu města Ostravy o řádné odůvodnění stanoviska 
k regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostrava,  
 
2) ruší své usnesení č. 1420/60/13 schválené dne 16. června 2013, 
 
3) doporučuje statutárnímu městu Ostrava zakázat provoz výherních hracích přístrojů, 
videoloterijních terminálů a podobných zařízení na území městského obvodu Radvanice a 
Bartovice v době od 22:00 hodin do 10:00 hodin rána následujícího dne,  
4) zmocňuje místostarostu k podpisu odpovědi dle přílohy č. 5 tohoto materiálu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 16. září 2015. 

423/21/15 1) ruší usnesení č. 364/18/15 ze dne 29. července 2015, 
 
2) projednala žádost podanou dne 15. 7. 2015 společností Igea s.r.o., která zajišťuje 
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z pověření stavebníka RWE GasNet, s.r.o. autorský dozor stavby „Reko NTL Ostrava, ul. 
Čapkova +3“, o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění 
přípojky pro dům č. p. 775/6a ke stavbě „REKO NTL  Ostrava, ul. Čapkova + 3“ v k. ú. 
Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0460/2015/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 pozemků parc. č. 3252 a 1178 v k.ú. 
Radvanice strpět umístění domovní plynové přípojky pro dům č. p. 775/6a, která bude 
zahrnuta do výměry věcného břemene stavby „REKO MS Ostrava, ul. Čapkova + 3“ 
a umožnit přístup k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, 
a to ve prospěch oprávněného RWE GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   23. září 2015, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu        
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   23. září 2015. 

424/21/15 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 80, k nebytovému prostoru č. 101, na ulici Těšínská 587/316, 
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. S 0459/2015/MBaI s A. D., 
trvale 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: 30. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                              T: 30. září 2015.  

425/21/15 1) rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1, 
vedeného pod č. S 0454/2015/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0249/2015/MBaI ze dne 15. 
července 2015 uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice 
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností VSP 
EXIM s.r.o., Za Ještěrkou 429/5,Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 63319748 na realizaci 
zakázky „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - 
Bartovicích“, a to na změnu rozsahu prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 1) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                    T: 11. září 2015, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu dodatku č. 1 vedeného pod 
č. S 0454/2015/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0249/2015/MBaI ze dne 15. července 2015 dle 
bodu č. 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                        T: 11. září 2015. 
     
4) ukládá starostce městského obvodu podat žádost o změnu rozsahu prací na Státní fond 
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životního prostředí ČR dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                 T: 22. září 2015. 

426/21/15 1) projednala žádost společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem 
Vratimovská 689, 707 02 Ostrava – Kunčice, o předběžné projednání oznámení změny 
záměru „Modernizace ocelárny“ v souladu s ust. § 15 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s realizací předložené změny záměru „Modernizace ocelárny“ ve společnosti 
ArcelorMittal Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, a to po doplnění 
textu „Oznamovatel garantuje, že při provozu v režimu BOF40 bude snížena i výroba 
surového železa a aglomerátu a to minimálně o množství, které díky zvýšení objemu šrotu 
nebude zapotřebí k výrobě stejného množství oceli.“ za tabulkou č. 15 na str. 35 v příloze 
č. 2 předloženého materiálu, 
  
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zpracovat a zaslat 
společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem Vratimovská 689, 707 02 
Ostrava – Kunčice, stanovisko rady městského obvodu dle bodu č. 2. tohoto usnesení,  
Z: Ing. Věra Raisová   T: 30. září 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření dle bodu č. 3. tohoto 
usnesení, 
Z : Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. září 2015. 

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


