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Usnesení  
27. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 2. prosince 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

533/27/15 schvaluje program 27. schůze rady městského obvodu konané dne  2. prosince 2015. 
534/27/15 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. 

535/27/15 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0724/2015) ke smlouvě o dílo 
č. S 0209/2015 ze dne 18. 5. 2015 na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby „Revitalizace 
území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa 
– projekt sanace svahu“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s  uzavřením dodatku č. 1 (S 0724/2015) ke smlouvě o dílo č. S 0209/2015 
ze dne 18. 5. 2015 na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby „Revitalizace území rybníku Volný 
a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace 
svahu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0724/2015) ke smlouvě o dílo 
č. S 0209/2015 ze dne 18. 5. 2015, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                          T: 16. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1 
(S 0724/2015) ke smlouvě o dílo č. S 0209/2015 ze dne 18. 5. 2015, dle bodu č. 2 tohoto 
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usnesení,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                 T: 16. prosince 2015. 

536/27/15 bere na vědomí zápis č. 9/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. listopadu 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

537/27/15 1) projednala návrh na zmocnění místostarosty městského obvodu Radvanice a Bartovice 
k podpisu vyjádření k uzavírkám a objízdným trasám, 
 
2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření 
k uzavírkám a objízdným trasám, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                  T: trvale. 

538/27/15 1) projednala žádost společnosti EDS Trade s.r.o., IČ 03832210, se sídlem Komárovská 
2438/13, 746 01 Opava, o potvrzení referenčního listu, dokladujícího, že realizovaná stavba 
„Středový ostrůvek na ul. Těšínské v Ostravě - Radvanicích“, byla provedena v předepsané 
kvalitě, bez vad a nedodělků, a že byl dodržen termín a cena stanovená v rámci smlouvy 
o dílo dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o potvrzení referenčního listu pro společnost EDS Trade s.r.o., IČ 03832210, 
se sídlem Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, dokladujícího, že realizovaná stavba 
„Středový ostrůvek na ul. Těšínské v Ostravě - Radvanicích“, byla provedena v předepsané 
kvalitě, bez vad a nedodělků, a že byl dodržen termín a cena stanovená v rámci smlouvy 
o dílo dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit realizaci 
dle bodu 2) tohoto  usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                          T: 30. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu referenčního listu dle bodu 2) 
tohoto usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                      T: 30. prosince 2015. 

539/27/15 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – říjen 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 – říjen 2015 dle přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - říjen 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: 17. prosince 2015. 

540/27/15 1) projednala žádost S. J., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 610/2012/MBaI uzavřené dne 21. prosince 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0712/2015/MBaI se S. J., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost D. P., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 002/2015/MBaI uzavřené dne 27. ledna 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
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4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0713/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 002/2015/MBaI s D. P., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
5) projednala žádost B. F., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 611/2012/MBaI uzavřené dne 21. prosince 2012, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0714/2015/MBaI s B. F., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost K. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 513/2014/MBaI uzavřené dne 17. prosince 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0715/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 513/2014/MBaI s K. B., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu, 
 
9) projednala žádost S. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 673/2013/MBaI uzavřené dne 30. prosince 2013, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0717/2015/MBaI se S. B., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
 
11) projednala žádost T. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 556/2014/MBaI uzavřené dne 29. prosince 2014, dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0718/2015/MBaI s T. Š., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
13) projednala žádost F. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 607/2012/MBaI uzavřené dne 21. prosince 2012, dle přílohy č. 13 předloženého 
materiálu, 
 
14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0719/2015/MBaI s F. K., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 
 
15) projednala žádost A. Č., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním 
technického zařízení, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 
 
16) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti paní A. 
Č., trvale bytem xxxxx, 
 
17) projednala žádost M. P., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním 
technického zařízení, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 
 
18) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti paní M. 
P., trvale bytem xxxxx, 
 
19) projednala žádost J. G., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 556/2014/MBaI uzavřené dne 29. prosince 2014, dle přílohy č. 17 předloženého 
materiálu, 
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20) rozhodla o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0725/2015/MBaI s J. G., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 
 
21) projednala žádost J. G., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 
dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 
 
22) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření Dohody 
o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 726/2015/MBaI s J. G., trvale bytem xxxxx, 
dle přílohy č. 20 předloženého materiálu, 
 
23) projednala žádost D. H., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 21  předloženého materiálu, 
 
24) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0729/2015/MBaI s D. H., trvale 
bytem xxxxx, k 31. prosinci 2015, dle přílohy č. 22  předloženého materiálu, 
 
25) bere na vědomí zápis č. 12/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 23 
předloženého materiálu, 
 
26) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0727/2015/MBaI se S. H., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu, 
 
27) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 23. prosince 2015, 
 
28) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24 a 26 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 23. prosince 2015, 
 
29) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost dle bodu 22 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: dle termínu zastupitelstva. 

541/27/15 1) projednala žádost podanou dne 11. 11. 2015 Ing. J. S. a R. S., bytem xxxxx, o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 
stavbu na umístění kanalizační přípojky v k. ú. Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0722/2015/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, 716 
00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 893/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 1 383 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění 
kanalizační přípojky a umožnit přístup k této kanalizační přípojce v souvislosti s jejím 
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných Ing. J. S. a R. S., 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:    6. ledna 2016, 
 
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, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová                    T:    6. ledna 2016.  
542/27/15 1) odvolává PaedDr. Zuzanu Sedláčkovou, bytem xxxxx, z redakční rady RaB novin, 

informačního měsíčníku občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice, na volební 
období 2014 - 2018, a to ke dni 2. prosinci 2015, 

 
2) jmenuje Ing. Kateřinu Tomanovou, bytem xxxxx, členkou redakční rady a to s účinností 
od 3. prosince 2015. 

543/27/15 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, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                   T: 17. prosince 2015. 

544/27/15 1) projednala žádost podanou dne 13. 11. 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 552/2, Lukáš, 
NNk“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0720/2015/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. 583/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 645 m2 v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod 
názvem „Ostrava 552/2, Lukáš, 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:   6. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu                         
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová               T:   6. ledna 2016. 

545/27/15 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení uzavření nájemní smlouvy s organizací Vzájemné 
soužití, o.p.s. dle přílohy č.1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700 
a 
organizací Vzájemné soužití, o.p.s., Bieblova 404/8, Ostrava na pronájem tělocvičny 
situované v budově na ulici Vrchlického 401/5 pro sportovní aktivity (fotbal, míčové hry, 
box), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 



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

6/9   

27. schůze ze dne 2. prosince  2015 
 

 
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: 4. prosince 2015. 

546/27/15 1) projednala návrh na schválení mimořádných odměn za rok 2015 ředitelkám 
příspěvkových organizací dle přílohy č.1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2)   
- souhlasí s návrhem mimořádné odměny za rok 2015 pro ředitelku Mateřské školy Ostrava-
Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
- souhlasí s návrhem mimořádné odměny za rok 2015 pro ředitelku Mateřské školy Ostrava-
Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 dle návrhu člena rady 
městského obvodu, 
 
- souhlasí s návrhem mimořádné odměny za rok 2015 pro ředitelku Základní školy Ostrava-
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, dle návrhu člena rady 
městského obvodu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                            T: 10. prosince 2015. 

547/27/15 1) projednala návrhy na vyřazení a likvidaci movitého majetku příspěvkových organizací 
dle přílohy č.1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2)   
- souhlasí s návrhem na vyřazení a likvidaci movitého majetku Mateřské školy Ostrava-
Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
- souhlasí s návrhem na vyřazení a likvidaci movitého majetku Mateřské školy Ostrava-
Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
- souhlasí s návrhem na vyřazení a likvidaci movitého majetku Základní školy Ostrava-
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                            T: 10. prosince 2015. 

548/27/15 1) projednala informaci o koupi pozemků parc. č. 456/2 a 456/6 statutárním městem 
Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí se svěřením pozemků parc. č. 456/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o celkové výměře 227 m2 a parc. č. 456/6, orná půda, o celkové výměře 450 m² vše v k. ú. 
Bartovice do správy statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 
2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský               T:   6. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se svěřením pozemků 
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do správy statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová               T:   6. ledna 2016. 

549/27/15 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0711/2015 pro zajišťování výroby přehledu 
informací o dění v městském obvodu Radvanice a Bartovice zhotovitelem FABEX MEDIA 
s.r.o., se sídlem Kosmova 615/16, Ostrava-Přívoz, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. S 0711/2015 pro zajišťování výroby přehledu 
informací o dění v městském obvodu Radvanice a Bartovice zhotovitelem FABEX MEDIA 
s.r.o., se sídlem Kosmova 615/16, Ostrava-Přívoz, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                       T: 31. prosince 2015,  
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                     T: 31. prosince 2015. 

550/27/15 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 10 /2015 zmocněnci, kterým je společnost 
Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, 
zastoupena Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti, k zastupování statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s udělením plné moci č. 10 /2015 zmocněnci, kterým je společnost Projekt 2010 
s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, zastoupena 
Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti, k zastupování statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy 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: 30. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci 
č. 10/2015 dle přílohy tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                  T: 30. prosince 2015. 

551/27/15 1) bere na vědomí oznámení o vyhlášení volna pro žáky Základní školy Ostrava – 
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700  a oznámení o uzavření 
Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 
a Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742 
dle přílohy č.1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol o tom, že rada 
bere jejich oznámení na vědomí, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                           T: 10. prosince 2015. 

552/27/15 1) projednala nabídku společnosti Elektroodbyt – Ostrava, s.r.o., se sídlem Šmídova 
798/245, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a žádost 
statutárního města Ostrava o stanovisko ke koupi nemovitých věcí v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem koupě nemovitých 
věcí v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to: 

- pozemku parc. č. 3111, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1.333 m2 
- pozemku parc. č. 3112, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o celkové výměře 
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743 m2 
- pozemku parc. č. 3114, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 119 

m2 
- pozemku parc. č. 3115, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 972 m2 
- pozemku parc. č. 3116, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 761 m2, jehož 

součástí je stavba č.p. 798, jiná stavba, 
ve vlastnictví Elektroodbyt-Ostrava, s.r.o., se sídlem Šmídova 798/24, 716 00 Ostrava-
Radvanice za nabídnutou cenu 5.000.000,- Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: dle termínu zastupitelstva, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava zastupitelstvu městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: dle termínu zastupitelstva. 

553/27/15 1) projednala žádost podanou dne 2. 12. 2015 společností DUO-STAV, s.r.o., se sídlem 
U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění výustního objektu 
dešťových a splaškových vod, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. S 0733/2015/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. 200/11, 
vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o celkové výměře 236 m2 

v k. ú. Bartovice, strpět umístění výustního objektu dešťových a splaškových vod a umožnit 
přístup k tomuto objektu v souvislosti s jeho provozem, opravami či odstraněním, a to ve 
prospěch oprávněného DUO-STAV, s.r.o., se sídlem U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5, 
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:   6. ledna 2016, 
 
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:   6. ledna 2016. 

554/27/15 1. schvaluje termín a místo konání 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice dne 17. prosince 2015 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Radvanicích 
a stanoví návrh programu zasedání 
 
- 16.00 hodin – zahájení 
- Schválení programu 
- Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání 
- Volba ověřovatelů zápisu z 8. zasedání 
- Volba návrhové komise 
 
Poř. č.   Název materiálu                                                                      Předkladatel materiálu 
1.   Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

                                                                                           Mgr. Šárka Tekielová 
2.   Zápisy z jednání finančního výboru 

                                                                                           Bc. Aleš Boháč, MBA 
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3.   Návrh na odpis pohledávek 
                                                                                           Bc. Aleš Boháč, MBA 

4.    Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2016 a rozpočtového výhledu na léta 2017 –   
       2019 

                                                                                           Bc. Aleš Boháč, MBA 
5.   Nabídka k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/62 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
6.   Návrh záměru prodat pozemek parc.č. 2217/23 v k.ú. Radvanice 
                                                                                                               Mgr. Šárka Tekielová 
7.   Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden – říjen 2015                       
                                                                                                              Bc. Aleš Boháč, MBA 
8.   Návrh na uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 726/2015/MBaI s Jindřichem Górným  
                                                                                                              Mgr. Šárka Tekielová 
9. Záměr koupě nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
                                                                                                              Mgr. Šárka Tekielová 
- Diskuze 
- Závěr. 

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


