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Usnesení  
24. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 21. října 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

463/24/15 schvaluje program 24. schůze rady městského obvodu konané dne  21. října 2015. 
464/24/15 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, 
 
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu. 

465/24/15 1) projednala žádost podanou dne 18. 9. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou 
prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o., se sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ 25837117, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti „Ova, Radvanice, 
NNk, p. Gono“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0636/2015/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 1718 m2 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ova, Radvanice, NNk, p. Gono“ 
a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, 
a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 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:   3. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle 
bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   3. prosince 2015. 

466/24/15 1) projednala žádost podanou dne 1. 10. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., 
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zastoupenou 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 elektrického vedení ke stavbě „Ostrava 2928/5 Juchelka“ v k. ú. Radvanice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. S 0634/2015/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. 2840/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 140 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
strpět umístění podzemního elektrického vedení nNN 0,4 kV pod názvem „Ostrava 2928/5 
Juchelka“ 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:   3. prosince 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:   3. prosince 2015.  

467/24/15 1) projednala žádost podanou dne 19. 1. 2015 společností Hansen Electric, spol. s r.o., 
se sídlem Těšínská 2977/79C, 746 01 Opava, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
na umístění zpevněné komunikace na části pozemku parc. č. 2217/22 o výměře 82,3 m2 
v k. ú. Radvanice, jež je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0359/2015/MBaI, bezúplatně 
na části pozemku parc. č. 2217/22, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 443 
m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, spočívající v povinnosti strpět právo provést stavbu 
„Rekonstrukce sjezdu a příjezdové komunikace k areálu PMB-ZOS, Hansen Electric“, a to 
ve prospěch oprávněných PMB-ZOS, spol. s.r.o., Dlouhá tř. 460/1, 736 01 Havířov-Město 
a Hansen Electric, spol. s.r.o., Těšínská 2977/79C, 746 01 Opava, a to za podmínky, 
že předmětná soukromá komunikace, jejíž část leží na pozemku povinného, bude veřejně 
přístupná, 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:    3. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, 
dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T:   3. prosince 2015. 

468/24/15 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení nájemní smlouvy s Ing. J. B. dle přílohy č.1 
předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, IČ 70987700 
a 
paní Ing. J. B., bytem xxxxx na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici 
Vrchlického 401/5 pro sportovní aktivity (basketbal), dle přílohy č. 2 předloženého 
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materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku základní školy 
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Elena Veselá                                             T: 27. října 2015. 

469/24/15 bere na vědomí zápis č. 7/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a 
dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 8. září 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

470/24/15 1) projednala dodatek č. 1 vedený pod č. S 0599/2015/MBaI ke smlouvě o nájmu 
nebytového prostoru č. 2005/03/02 uzavřené s M. Š., trvale bytem xxxxx, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0599/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu nebytového prostoru č. 2005/03/2 s M. Š., trvale bytem xxxxx, 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: 31. října 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. října 2015. 

471/24/15 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 5/2015 ze dne 14. září 2015, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání 
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                  T:  nejbližší zasedání zastupitelstva.  

472/24/15 1) bere na vědomí oznámení o rezignaci Mgr. Jany Buchtové, trv. bytem xxxxx, na členství 
v Komisi sociální, sportovní a školství Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to s účinností od 21. října 2015,  
 
2) dle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2014 – 2018 jmenuje  
- Bc. Pavla Hlístu, trv. bytem xxxx, členem Komise sociální, sportovní a školství Rady 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, a to s účinností od 22. října 2015, 
 
3) dle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, odvolává členku Bc. Petru Fedorucovou, DiS. a dle ust. 
článku 5 odst. 5) Jednacího řádu komisí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
odvolává jednatelku Bc. Janu Prokopovičovou, bývalé zaměstnankyně zařazené do Úřadu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, z Ústřední inventarizační komise Rady 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, a to s účinností od 21. října 2015, 
 
4) dle ust. § 102 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů,  pro volební období 2014 – 2018 jmenuje 
- Mgr. Kateřinu Gřešovou členkou Ústřední inventarizační komise Rady městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, a to s účinností od 22. října 2015, 
 
5) dle ust. článku 5 odst. 5) Jednacího řádu komisí Rady městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, jmenuje 
- Ing. Kateřinu Kusynovou, zaměstnankyni zařazenou do Úřadu městského obvodu 
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Radvanice a Bartovice, jednatelkou Ústřední inventarizační komise Rady městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, a to s účinností od 22. října 2015. 

473/24/15 1) projednala žádost H. Š., trv, bytem xxxxx, o souhlas s místem jeho podnikání na adrese 
ohlašovny – statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, do 31.12.2015, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 

 
2) nesouhlasí s místem podnikání H. Š., trv, bytem xxxxx, na adrese ohlašovny – 
statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87/281, Ostrava-Radvanice, do 31. 12.2015, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat H. Š., trv, bytem, 
o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                T: 4. listopadu 2015.  

474/24/15 1) projednala žádosti o potvrzení, že provedené stavby „Stavební úpravy bytového domu  
na ul. Matušínského 2, 4 v  Ostravě-Radvanicích“ a „Snížení energetických ztrát objektu 
MŠ na ul. Těšínská 279 v  Ostravě-Radvanicích“, předložené společností SLONKA s.r.o., 
se sídlem Nádražní 20/142, 70 200 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 26852659, jsou jako 
referenční s  tím, že byly provedeny v předepsané kvalitě, bez vad a nedodělků a při 
dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smluv o dílo a dodatku dle přílohy 
č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o potvrzení, že provedené stavby „Stavební úpravy bytového domu 
na ul. Matušínského 2, 4 v Ostravě-Radvanicích“ a „Snížení energetických ztrát objektu 
MŠ na ul. Těšínská 279 v  Ostravě-Radvanicích“, předložené společností SLONKA s.r.o., 
se sídlem Nádražní  20/142, 70 200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 26852659, jsou jako 
referenční s  tím, že byly provedeny v  předepsané kvalitě, bez vad a nedodělků a při 
dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smluv o dílo a dodatku dle přílohy 
č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto  usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 30. října 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu potvrzení dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová                T: 30. října 2015. 

475/24/15 1) projednala návrh přijetí dotace z  Operačního programu Životní prostředí dle podmínek 
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na financování projektu „Biologicky rozložitelný 
odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 15231804, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla  o  přijetí  dotace z  Operačního programu Životní prostředí dle podmínek 
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10,  IČ: 00164801, na financování projektu „Biologicky 
rozložitelný odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 
15231804, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  
 
3) projednala  návrh  na  uzavření Smlouvy č. 15231804 (vedené pod č. 
S 0591/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která 
má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí ČR, se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu  
„Biologicky rozložitelný odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ akceptační 
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číslo 15231804, v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
4) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a  Bartovice uzavřít Smlouvu 
č. 15231804 (vedenou pod č. S 0591/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, která má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem 
životního prostředí ČR, se sídlem: Kaplanova  1931/1 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na 
financování projektu „Biologicky rozložitelný odpad – SMO, městský obvod Radvanice a 
Bartovice“ akceptační číslo 15231804, v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci, dle bodu 
4) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                           T: dle termínu zastupitelstva, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu předložit Smlouvu č. 15231804 (vedenou pod 
č. S 0591/2015/MBaI) o poskytnutí podpory zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu 4) 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T: dle termínu zastupitelstva. 

476/24/15 1) projednala návrh přijetí dotace z  Operačního programu Životní prostředí dle podmínek 
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na financování projektu „Energetické úspory 
objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/65, v Ostravě - Bartovicích“ akceptační číslo 
15236233, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
      
2) rozhodla o přijetí dotace z   Operačního programu Životní prostředí dle podmínek 
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem: Vršovická 
1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, na financování projektu „Energetické úspory 
objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/65, v Ostravě - Bartovicích“ akceptační číslo 
15236233, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
      
3) projednala  návrh  na  uzavření Smlouvy č. 15236233 (vedené pod č. 
S 0590/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která 
má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí ČR, se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu 
„Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - 
Bartovicích“ akceptační číslo 15236233, v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a  Bartovice uzavřít Smlouvu 
č. 15236233 (vedenou pod č. S 0590/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, která má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem 
životního prostředí ČR, se sídlem: Kaplanova  1931/1 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na 
financování projektu „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, 
v Ostravě - Bartovicích“ akceptační číslo 15236233, v rámci  Operačního programu 
Životní prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
      
5) ukládá vedoucímu  odboru  majetkového,  bytového  a  investic  zajistit  realizaci, dle 
bodu 4) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                           T: dle termínu zastupitelstva, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu  předložit Smlouvu č. 15236233,(vedenou pod č. 
S 0590/2015/MBaI) o poskytnutí podpory do zastupitelstva městského obvodu, dle bodu 4) 



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

6/14   

24. schůze ze dne 21. října 2015 
 

tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T: dle termínu zastupitelstva. 

477/24/15 1) projednala návrh přijetí dotace z  Operačního programu Životní prostředí dle podmínek 
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, 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“ akceptační číslo 
15251913, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
      
2) rozhodla  o  přijetí  dotace z  Operačního programu Životní prostředí dle podmínek 
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, 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“ akceptační číslo 
15251913, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
      
3) projednala  návrh  na  uzavření Smlouvy č. 15251913 (vedené pod č. 
S 0589/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která 
má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí ČR, se 
sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na financování projektu  
„Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - 
Radvanicích“ akceptační číslo 15251913,  v rámci  Operačního programu Životní 
prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a  Bartovice uzavřít Smlouvu 
č. 15251913 (vedenou pod č. S 0589/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, která má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem 
životního prostředí ČR, se sídlem: Kaplanova  1931/1 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na 
financování projektu „Energetické úspory objektu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, 
v Ostravě - Radvanicích“ akceptační číslo 15251913, v rámci  Operačního programu 
Životní prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
      
5)  ukládá  vedoucímu   odboru   majetkového,   bytového   a  investic  zajistit  realizaci, 
dle bodu 4) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                           T: dle termínu zastupitelstva, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu předložit Smlouvu č. 15251913, (vedenou pod č. 
S 0589/2015/MBaI) o poskytnutí podpory do zastupitelstva městského obvodu, dle bodu 4) 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T: dle termínu zastupitelstva. 

478/24/15 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem 
„Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice“, o výběru nejvhodnější nabídky  

 
a) pro část č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice v období 
2015/2016 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0491/2015 s dodavatelem:  
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725, Československé armády 877/20,  
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava  
dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 
b) pro část č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Bartovice v období 
2015/2016 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0489/2015 s dodavatelem: 
František Haut, IČ 12476081, Bendova 550/11, 716 00 Ostrava - Radvanice 
dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 



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

7/14   

24. schůze ze dne 21. října 2015 
 

c) pro část č. 3. Zimní údržba chodníků a zastávek MHD v k.ú. Radvanice a v k.ú. 
Bartovice v období 2015/2016 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0490/2015 s dodavatelem: 
Zbyněk Najzar, IČ 40275582, U Důlňáku 207/63, 717 00 Ostrava - Bartovice 
dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smluv o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, 
dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                         T: 31. října 2015, 
 
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv 
o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                  T: 31. října 2015. 

479/24/15 1) schvaluje po úpravě rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015 
 
zvyšují běžné příjmy 
pol. 1361        o        60 tis. Kč 
pol. 1343        o        30 tis. Kč 
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121       o      110 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3729, pol. 5169       o        27 tis. Kč   
na § 6409, pol. 5901       o      233 tis. Kč 
na § 3632, pol. 5139       o        10 tis. Kč 
na § 3632, pol. 5171       o        20 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3613, pol. 6121       o        30 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 2333, pol. 5169       o      160 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5169       o        67 tis. Kč   
na § 3419, pol. 5363       o        63 tis. Kč 
na § 3399, pol. 5169       o      170 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková    T: 4. listopadu 2015. 

480/24/15 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,  

 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení 
zastupitelstva městského obvodu usnesení 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, 



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

8/14   

24. schůze ze dne 21. října 2015 
 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. října 2015. 
481/24/15 1) projednala žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, návrh na poskytnutí 
účelových dotací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a návrh smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
  
2) rozhodla o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 a schválila návrh smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) schválila rozpočtové opatření, kterým se  
 
sníží výdaje  
na § 6409, pol. 5901     o  238 tis. Kč  
 
zvýší výdaje 
na § 3419, pol. 5222    o    35 tis. Kč  
na § 3429, pol. 5222    o  123 tis. Kč  
na § 5512, pol. 5xxx, org. 16   o    20 tis. Kč  
na § 5512, pol. 5xxx, org. 17   o    20 tis. Kč 
na § 4399, pol. 5xxx    o    40 tis. Kč  
 
4) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové 
opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková                             T: 4. listopadu 2015 
 
5) zmocňuje místostarostu k podpisu smluv o poskytnutí účelové dotace dle bodu 2) tohoto 
usnesení.  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                             T: 4. listopadu 2015 

482/24/15 1) projednala návrh na uzavření Smlouvy o zajištění průběžné odborné praxe, se Slezskou 
univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, Univerzitní náměstí 
1934/3, 73340 Karviná 1, IČ:47813059, zastoupenou jednajícím prof. Ing. Danielem 
Stavárkem, Ph.D., děkanem, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
 
2)  
a)  rozhodla o uzavření Smlouvy o zajištění průběžné odborné praxe, se Slezskou 
univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, Univerzitní náměstí 
1934/3, 73340 Karviná 1, IČ:47813059, zastoupenou jednajícím prof. Ing. Danielem 
Stavárkem, Ph.D., děkanem, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
 
b) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy dle bodu č.1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                   T:  30. října 2015. 

483/24/15 1) projednala návrh pronájmu dvou garáží a uzavření nájemní smlouvy za období 
od 1. listopadu do 31. prosince 2015 se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu 
Ostrava-Bartovice,  
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0551/2015/MBaI se Základní organizací 
Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice, IČ: 0073214426, 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:   30. října 2015, 



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

9/14   

24. schůze ze dne 21. října 2015 
 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv dle bodu 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   30. října 2015. 

484/24/15 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 156, k bytu č. 9, na ulici Pátova 657/6, Ostrava-Radvanice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0629/2015/MBaI s A. I., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost J. R., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 492/2013/MBaI uzavřené dne 30. září 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0631/2015/MBaI s J. R., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) ruší usnesení č. 439/22/15 bod 4 ze dne 23. září 2015, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu, 
 
6) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2 
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 31. října 2015, 
 
7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. října 2015. 

485/24/15 1) projednala Příkaz č. 1/2015 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
městského obvodu Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2015 – plán inventur dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje Příkaz č. 1/2015 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
městského obvodu Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2015 – plán inventur dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice zajistit realizaci bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. ledna 2016. 

486/24/15 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení smlouvy o výpůjčce prostor se ZUŠ Edvarda Runda, 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor mezi ZŠ Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700 
a 
Základní uměleckou školou Edvarda Runda, Keltičkova 4, Ostrava, příspěvková 
organizace k využití učebních prostor v budově ZŠ v Ostravě-Bartovicích z důvodů výuky 
žáků bydlících v tomto obvodu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku základní školy 
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                            T: 27. říjen 2015. 

487/24/15 1) projednala žádost ze dne 15. 10. 2015 podanou Sdružením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, 717 00 Ostrava-Bartovice o udělení souhlasu 
vlastníka nemovité věci s umístěním sídla na ulici U Statku 422/8, 717 00 Ostrava-
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Bartovice, v budově č. p. 422 stojící na pozemku parc. č. 1351 v k. ú. Bartovice dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla společnosti 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Bartovice 
na ulici U Statku 422/8, v budově č.p. 422 stojící na pozemku parc. č. 1351 v k. ú. 
Bartovice, 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: 26. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovité věci 
s umístěním sídla, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 26. listopadu 2015. 

488/24/15 1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 3 v domě na ulici U Statku 185/6, 
Ostrava-Bartovice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská 
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 66 812,- 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:   4. listopadu 2015. 

489/24/15 1) projednala žádost ze dne 12. 10. 2015 podanou statutárním městem Ostrava, 
majetkovým odborem, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava o rozhodnutí návrhu na přijetí 
daru 1 ks detekčního přístroje a 1 ks kanalizační rychloucpávky za účelem dovybavení 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů zřízené městským obvodem Radvanice a Bartovice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o přijetí daru statutárního města Ostravy  - 1 ks detekčního přístroje a 1 ks 
kanalizační rychloucpávky pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů zřízené SMO, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 29. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se svěřením, dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. listopadu 2015. 

490/24/15 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8/507, příspěvková 
organizace, IČ 70987734 o schválení darovacích smluv s Ing. O. Š., PhD. a D. E. 
dle přílohy č.1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8/507, příspěvková organizace, IČ 70987734 
a 
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Ing. O. Š., PhD., bytem xxxxx o peněžním daru v hodnotě 17400,- Kč za účelem zakoupení 
hraček, didaktických pomůcek aj. pro děti z MŠ Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8/507, příspěvková organizace, IČ 70987734 
a 
D. E., bytem xxxxx o peněžním daru v hodnotě 4000,- Kč za účelem zakoupení hraček, 
didaktických pomůcek aj. pro děti z Mateřské školy Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
4) 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: 26. říjen 2015. 

491/24/15 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8/507, příspěvková 
organizace, IČ 70987734 o schválení nájmu nebytových prostor s  paní D. M. dle přílohy 
č.1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8/507, příspěvková organizace, IČ 70987734 
a 
paní D. M., bytem xxxxx o nájmu nebytových prostor v budově na ulici Za Ještěrkou 
8/507, Ostrava za účelem zajištění kurzu tance pro předškolní děti, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
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: 27. října 2015. 

492/24/15 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly městského obvodu v roce 2015 (dále jen „zpráva“) dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) schvaluje Příkaz tajemnice č. 2/2015 k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu zajistit realizaci příkazu 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 31. ledna 2016. 

493/24/15 1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 4 v domě na ulici Třanovského 875/21, 
Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská 
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 63 112,- 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:   4. listopadu 2015. 

494/24/15 1) bere na vědomí zápis č. 4 z jednání finančního výboru konaného dne 31. srpna 2015 
dle přílohy č. 1, 
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2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 4 dle bodu 1 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva. 

495/24/15 1) projednala žádost V. K., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 1  předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0642/2015/MBaI s V. K., trvale 
bytem xxxxx, k 30. listopadu 2015, dle přílohy č. 2  předloženého materiálu, 
 
3) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 164, k bytu č. 3, na ulici Rokycanova 642/3, Ostrava-Radvanice, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0643/2015/MBaI s P. T., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 
5) projednala žádost M. Z., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 5  předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0644/2015/MBaI s M. Z., trvale 
bytem xxxxx, k 31. říjnu 2015, dle přílohy č. 6  předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost A. G., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 7  předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0645/2015/MBaI s A. G., trvale 
bytem xxxxx, k 30. listopadu 2015, dle přílohy č. 8  předloženého materiálu, 
 
9) bere na vědomí zápis č. 10/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0647/2015/MBaI s T. B., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
11) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0648/2015/MBaI s N. R., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
12) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 
2, 4, 6, 8, 10 a 11 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 31. října 2015, 
 
13) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dohod dle bodů 2, 4, 6, 8, 10 
a 11 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. října 2015. 

496/24/15 1) rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 9/2015“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu pro zmocněnce JUDr. Richarda Mencnera, advokáta, se sídlem 
Milí čova 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava k zastupování statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice. 
 
2) zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto usnesení,  
Z.: Mgr. Šárka Tekielová                                         T.: 23. října 2015.  

497/24/15 1) projednala návrh kupní smlouvy č. 624/2015/MBaI na pozemek parc.č. 633/56 o výměře 



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

13/14   

24. schůze ze dne 21. října 2015 
 

2702 m2, orná půda, katastrální území Bartovice, obec Ostrava, zapsaného na listu 
vlastnickém č. 1048 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Ostrava oddělený Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku parc. č. 
633/15, ze dne 24. července 2015 č. plánu 2298-296/2015, vyhotoveném GESPO v.o.s., 
ověřeného Katastrálním úřadem, katastrální pracoviště v Ostravě dne 28. července 2015 
pod č. 143/2015 a to mezi statutárním  městem Ostrava, městským obvodem Radvanice 
a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice a společností TGA 
Building s.r.o., Čsl. Armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením kupní smlouvy 
č. 624/2015/MBaI na pozemek parc.č. 633/56 o výměře  2702 m2, orná půda, katastrální 
území Bartovice, obec Ostrava, a to mezi Statutárním  městem Ostrava, městským 
obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice 
a společností TGA Building s.r.o., Čsl. Armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, 
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský             T: dle termínu zastupitelstva, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: dle termínu zastupitelstva. 

498/24/15 1) schvaluje termín a místo konání 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice dne 29. října 2015 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Radvanicích a stanoví 
návrh programu zasedání 
 
- 16.00 hodin – zahájení 
- Schválení programu 
- Zpráva ověřovatelů zápisu z 6. zasedání 
- Volba ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání 
- Volba návrhové komise 
 
Poř. č.   Název materiálu                                                            Předkladatel materiálu 
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
2. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 271/1 v k.ú. Radvanice                  
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
3. Žádost občanů části města Vratimova – Horních Datyň a části města Ostrava – Bartovice 
o posouzení dopravní situace na ulici K Hájence a Na Pasekách 
                                                                                                              Bc. Aleš Boháč, MBA 
4. Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory objektu hasičské 
zbrojnice Ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích“ v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
5. Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory objektu klubu 
důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě – Radvanicích“ v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
6. Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
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Operačního programu Životní prostředí k  projektu „Biologicky rozložitelný odpad – SMO, 
městský obvod Radvanice a Bartovice 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
7. Návrh kupní smlouvy č. 624/2015/MBaI na část pozemku parc. č. 633/15 v k. ú. 
Bartovice 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
8. Zápis z jednání kontrolního výboru 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
- Diskuze 
- Závěr. 

Materiály 
projednané 
radou bez 
přijatého 
usnesení  

Přínos č. 4 – „Bytové záležitosti“, bod č. 10 „Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu 
č. S 0646/2015/MBaI s Tomášem Bandym, trvale bytem Aloise Gavlase 36/10, Ostrava – 
Dubina“ 

Tisková 
oprava 
usnesení 
č. 413/21/15 

Bod 2 zní takto: „ rozhodla o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla 
pobočného spolku v Ostravě-Radvanicích 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“ 

Tisková 
oprava 
usnesení 
č. 399/20/15 

Bod 1) poř. č. 15 zní „Návrh neprodat část pozemku parc. č. 79/2 v k.ú. Bartovice“. 

Tisková 
oprava 
usnesení 
č. 454/23/15 

V bodě 3) a 4)  Text „ T: 7. října 2015“ se mění na text „ T: 27. října 2015“ 

 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová      Jaroslav Kudlička 
starostka       radní 
 


