Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
23. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 7. října 2015
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
446/23/15
447/23/15

Obsah
schvaluje program 23. schůze rady městského obvodu konané dne 7. října 2015.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42/08 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,

448/23/15

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost občanů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu vyjádřit souhlas s návrhem vyjádření dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,

449/23/15

3) ukládá místostarostovi předložit návrh vyjádření k podání žádosti občanů zastupitelstvu
městského obvodu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: nejbližší termín zastupitelstva
1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355
o
437 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617
o 1 702 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 617
o
798 tis. Kč
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zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 104x13013

o

620 tis. Kč

snižují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 33x13234

o

620 tis. Kč
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zvyšují převody z rozpočtových účtů
na § 6330, pol. 4134

o

365 tis. Kč

zvyšuje financování
na pol. 8115

o

365 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 33x13234
na § 6409, pol. 5901
na § 2212, pol. 5169

o
o
o

620 tis. Kč
5 tis. Kč
23 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 3500
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 95

o 1 702 tis. Kč
o
798 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013
na § 6171, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013
na § 3421, pol. 5494
na § 6409, pol. 5901
na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88
na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88
na § 6330, pol. 5342
na § 2221, pol. 5137

o
o
o
o
o
o
o
o

550 tis. Kč
70 tis. Kč
5 tis. Kč
437 tis. Kč
115 tis. Kč
250 tis. Kč
365 tis. Kč
23 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 21. října 2015.
1) projednala žádost podanou dne 15. 9. 2015 paní M. L., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti na umístění přípojek vody a elektro včetně rozvaděče a vodoměrné
šachtice. v k.ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0553/2015/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. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1 718 m2 v k.
ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění přípojek vody a elektro včetně rozvaděče
a vodoměrné šachtice a umožnit přístup k těmto přípojkám v souvislosti s jejich provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného M. L., 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: 28. října 2015,

451/23/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. října 2015.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace, IČ 70987742 o schválení nájemní smlouvy s PaedDr. I. O., paní A. M. a paní J.
O. dle přílohy č.1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Radvanice,
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Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742
a
PaedDr. I. O., bytem xxxxx o nájmu nebytových prostor v budově na ulici Těšínská 279,
Ostrava za účelem výuky angličtiny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Radvanice,
Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742
a
A. M., bytem xxxxx, o nájmu nebytových prostor v budově na ulici Těšínská 279, Ostrava
za účelem výuky tanečního kroužku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Radvanice,
Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742
a
J. O., bytem xxxxx, o nájmu nebytových prostor v budově na ulici Těšínská 279, Ostrava
k využívání keramické dílny, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

452/23/15

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku mateřské školy
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Elena Veselá
T: 9. října 2015.
1) projednala žádost podanou dne 4. 9. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené
na základě plné moci Ing. Martinem Bartečkem, o sepsání smlouvy o zřízení služebnosti
na umístění podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV ke stavbě „Ostrava 245/10 Lörinz,
přip. NNk“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0552/2015/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. 3208, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 311 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod
názvem „Ostrava 245/10 Lörincz, přip. NNk“ a umožnit přístup k tomuto kabelu
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, 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: 28. října 2015,

453/23/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. října 2015.
1) projednala žádost J. N., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 364/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0555/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 364/2014/MBaI s J. N., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) projednala žádost A. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 499/2014/MBaI uzavřené dne 26. listopadu 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0556/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 499/2014/MBaI s A. Š., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého
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materiálu,
5) projednala žádost J. V., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 539/2013/MBaI uzavřené dne 31. října 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0557/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 539/2013/MBaI s J. V., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu,
7) projednala žádost L. K., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním technického
zařízení, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení v půdních prostorách paní
L. K., trvale bytem xxxxx,
9) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. října 2015,

454/23/15

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodů 2, 4 a 6 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. října 2015.
1) projednala žádost podanou dne 10. 9. 2015 paní Ing. G. H., zastoupenou na základě plné
moci M. M., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na vybudování
vodovodní přípojky a sjezdu pro RD na parcele č. 1110 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. S 0554/2015/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. 1112,
ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 5 126 m2 v k. ú. Radvanice, strpět umístění
vodovodní přípojky a sjezdu pro RD na parcele č. 1110 a umožnit přístup k této přípojce
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné
Ing. G. H., 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,

455/23/15
456/23/15

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.
rozhodla o stažení materiálu s názvem „Návrh nájemní smlouvy – pronájem garážíZákladní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava – Bartovice“
1) projednala návrh dohody č. 583/2015/MBaI o ukončení smlouvy č. 652/2013/MBaI
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy zakládající právo umístit a provést
stavbu s paní J. J. B., bytem xxxxx,
2) rozhodla o uzavření dohody č. 583/2015/MBaI o ukončení smlouvy č. 652/2013/MBaI
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy zakládající právo umístit a provést
stavbu s paní J. J. B., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. listopadu 2015,

457/23/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení smlouvy dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. listopadu 2015.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace, IČ 70987742 o souhlas zřizovatele s použitím finančních prostředků
z rezervního fondu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 54.000,- Kč z rezervního fondu
Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

458/23/15

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku mateřské školy
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Elena Veselá
T: 14. října 2015.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, oddělení strategie, Prokešovo náměstí 8,
Ostrava o souhlas zřizovatele se zapojením škol do projektu MAP dle přílohy č.1 a 2
předloženého materiálu,
2) souhlasí se zapojením škol do projektu MAP, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství postupovat podle rozhodnutí
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Elena Veselá
T: 10. října 2015,

459/23/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu dle bodu č. 2 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. října 2015.
1) projednala žádost podanou dne 23. 9. 2015 společností RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0594/2015/MBaI o připojení k distribuční soustavě
č.: 320090066831 se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem, IČ: 27295567, 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: 15. listopadu 2015,

460/23/15

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: 15. listopadu 2015,
5) zmocňuje vedoucího odboru majetkového, bytového a investic k podpisu smlouvy
sdružené,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. listopadu 2015.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 3 (S 0592/2015) ke smlouvě o dílo č. 0237/2014
ze dne 27. června 2014 na stavební práce pod názvem „Výstavba chodníku ul. Těšínská
v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 (S 0592/2015) ke smlouvě o dílo č. 0237/2014 ze dne
27. června 2014 na stavební práce pod názvem „Výstavba chodníku ul. Těšínská v úseku
od ul. Bémova po zastávku Olšák“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 3 (S 0592/2015) ke smlouvě o dílo
č. 0237/2014 ze dne 27. června 2014, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 23. října 2015,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 3
(S 0592/2015) ke smlouvě o dílo č. 0237/2014 ze dne 27. června 2014, dle bodu č. 2. tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 23. října 2015.

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

