Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
30. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 27. ledna 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
601/30/16
602/30/16

Obsah
schvaluje program 30. schůze rady městského obvodu konané dne 27. ledna 2016.
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,

603/30/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala předložené cenové nabídky poskytovatelů služeb ubytování a stravování
a objednávky těchto služeb dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla udělit výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 1/2015
ze způsobu zadání veřejné zakázky na služby v rámci realizace akce „Jarní ozdravné pobyty
dětí z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“ , tj. rozhodla zadat zakázku přímo
jednomu zadavateli postupem dle čl. IV. místo postupu dle čl. V. vnitřního předpisu
č. 1/2015,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. února 2016,

604/30/16
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu objednávek dle přílohy č. 3 a č. 4
tohoto usnesení,
Z : Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle stanovených termínů.
1) projednala žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy - změna veřejnoprávní smlouvy
o umístění stavby č. 10/2015 „Areál CANIS a.s. – novostavba haly“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
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2) souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - změna 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: 6. února 2016,

605/30/16

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 6. února 2016.
1) bere na vědomí oznámení Ministerstva životního prostředí o zahájení zjišťovacího řízení
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, týkající se změny záměru „Modernizace ocelárny“ společnosti
ArcelorMittal Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí se zasláním vyjádření městského obvodu Radvanice a Bartovice Ministerstvu
životního prostředí ČR ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat Ministerstvu
životního prostředí, vyjádření městského obvodu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. ledna 2016,

606/30/16

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu všech následných vyjádření
městského obvodu Radvanice a Bartovice, týkajících se zjišťovacího řízení dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů pro záměr společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., IČ 45193258 s názvem změna
záměru „Modernizace ocelárny“,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle stanovených termínů.
1) projednala žádost podanou dne 13. 1. 2016 manželi M. a K. F., oba trv. bytem
Dr. Martínka 1147/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupených na základě plné moci
Milanem Daníčkem o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění vodovodní a kanalizační přípojky
v k. ú. Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0035/2016/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 pozemků parc. č. 893/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 1.383 m2 a parc. č. 975/2, orná půda, o celkové
výměře 51 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění vodovodní a kanalizační
přípojky a umožnit přístup k této vodovodní a kanalizační přípojce v souvislosti s jejich
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných M. F. a K. F., oba bytem
Dr. Martínka 1147/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 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: 24. února 2016,

607/30/16
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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: 24. února 2016.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
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Radvanice a Bartovice č. 6/2015 ze dne 9. prosince 2015, zápis o provedené kontrole
kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne
9. prosince 2015, a usnesení 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 9. prosince 2015, dle přílohy č. 1, 3 a 4 předloženého
materiálu,

608/30/16
609/30/16

2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru, zápis o provedené kontrole kontrolního výboru a usnesení kontrolního
výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
schvaluje pro účetní období roku 2016 sazebník úhrad nákladů na poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost R. L., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 612/2012/MBaI uzavřené dne 21. prosince 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0030/2016/MBaI s R. L., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost M. P., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 42/2014/MBaI uzavřené dne 27. února 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0031/2016/MBaI s M. P., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0032/2016/MBaI se Z. S., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) projednala žádost M. Š., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním technického
zařízení, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti paní
M. Š., trvale bytem xxxxx,
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 5 a 7 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. ledna 2016,

610/30/16

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů 2, 4
a 5 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. ledna 2016.
1) projednala žádost o pronájem pozemku ze dne 2. 12. 2015 podanou paní MUDr. E. H.,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1732, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře cca 58 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 24. února 2016,
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. února 2016.
1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 1 v domě na ulici Lipinská 839/5,
Ostrava-Radvanice, na které vázne dluh za nájemné ve výši 123 932,- Kč, a to zájemci,
který předloží nejvyšší nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 2 v domě na ulici Matušínského 999/4,
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. 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ dle
přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,

612/30/16

4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
a 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. ledna 2016.
1) projednala žádost o nájem pozemku pod stavbou garáže, podanou M. D., bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0009/2016/MBaI s M. D., bytem xxxxx,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) projednala žádost o pronájem pozemku p. D. S., bytem xxxxx dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0014/2016/MBaI na pronájem pozemku
s p. D. S., bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
5) projednala žádost podanou paní J. S. o pronájem pozemku parc. č. 275/1, jiná plocha,
ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7
předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0015/2016/MBaI na pronájem pozemku parc.
č. 275/1, jiná plocha, o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s p. J. S.,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
7) projednala žádost podanou panem L. V., bytem xxxxx, o pronájem pozemku
parc. č. 1132/13, zahrada, o celkové výměře 240 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 10 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0016/2016/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 1132/13, zahrada, o celkové výměře 240 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s p. L.
V., bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
9) projednala žádost podanou paní J. B., bytem xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 632/1,
zahrada, o celkové výměře 290 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 13
předloženého materiálu,
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10) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0017/2016/MBaI na pronájem pozemku parc.
č. 632/1, zahrada, o celkové výměře 290 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s p. J. B.,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
11) projednala žádost podanou panem R. F., bytem xxxxx, o pronájem pozemku
parc. č. 2730, zahrada, o celkové výměře 2.239 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 16 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0018/2016/MBaI na pronájem pozemku parc.
č. 2730, zahrada, o celkové výměře 2.239 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s p. R. F.,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,
13) projednala žádost podanou panem M. Š., bytem xxxxx, o pronájem pozemku
parc. č. 1132/9, zahrada, o celkové výměře 76 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 19 předloženého materiálu,
14) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0019/2016/MBaI na pronájem pozemku parc.
č. 1132/9, zahrada, o celkové výměře 76 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s p. M. Š.,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu,
15) projednala žádost podanou panem O.l P., bytem xxxxx, o pronájem pozemku
parc. č. 1055, zahrada, o celkové výměře 1.368 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 22 předloženého materiálu,
16) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0020/2016/MBaI na pronájem pozemku parc.
č. 1055, zahrada, o celkové výměře 1.368 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s p. O. P.,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu,
17) projednala žádost podanou paní M. M., bytem xxxxx, o pronájem pozemků
parc. č. 171/1, zahrada, o celkové výměře 366 m2 a parc. č. 171/10, ostatní plocha, jiná
plocha, o celkové výměře 221 m2 vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 25
předloženého materiálu,
18) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0021/2016/MBaI na pronájem pozemků parc.
č. 171/1, zahrada, o celkové výměře 366 m2 a parc. č. 171/10, ostatní plocha, jiná plocha,
o celkové výměře 221 m2 vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s p. M. M., bytem xxxxx, dle
přílohy č. 27 předloženého materiálu,
19) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. ledna 2016,

613/30/16

20) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv dle bodu 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. ledna 2016.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 9/2012 a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se
upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 9/2012 a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se
upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, dle přílohy č. 2 předloženého
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materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu
města Ostrava o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 4. února 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostrava
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 4. února 2016.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Mgr. Martina Linhartová
členka rady

