Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
31. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 10. února 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
614/31/16
615/31/16

Obsah
schvaluje program 31. schůze rady městského obvodu konané dne 10. února 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,

616/31/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost Centra pro rodinu a sociální péči z. s., IČ 48804517, o poskytnutí
účelové dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o neposkytnutí účelové dotace Centru pro rodinu a sociální péči z. s.,
IČ 48804517, na zajištění sociálních služeb Projektu VÝZVA z rozpočtu městského obvodu
na rok 2016,

617/31/16

618/31/16
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3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele
o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 18. února 2016.
bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. ledna 2016 dle přílohy
předloženého materiálu.
1) bere na vědomí výroční zprávu za rok 2015 orgánů statutárního města Ostrava,
městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výroční zprávy za rok 2015 orgánů
statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. března 2016,

619/31/16

3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu
zveřejnit výroční zprávu za rok 2015 orgánů statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení, a tuto zprávu zároveň zaslat Magistrátu města Ostrava, odboru vnitřních věcí,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 1. března 2016.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění
pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění
pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 2 předloženého 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. března 2016,

620/31/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostrava
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 4. března 2016.
1) projednala žádost podanou dne 4. 1. 2016 panem J. P., zastoupeným na základě plné
moci Ing. J. M., xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění sjezdu v k. ú. Bartovice, dle přílohy č.
1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0044/2016/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,
Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 1935, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 664 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět
umístění sjezdu a umožnit přístup k tomuto sjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného pana J. P., 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: 3. března 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 3. března 2016.
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1) projednala žádost JUDr. Hany Staníčkové, notářky se sídlem v Opavě, o vyslovení
souhlasu s prodejem movitých věcí po zemřelém L. M. mimo dražbu kupující K. B.
za kupní cenu 500 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s prodejem movitých věcí po zemřelém L. M. mimo dražbu kupující K. B.
za kupní cenu 500 Kč, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

622/31/16

3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Hanu
Staníčkovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 10. února 2016.
1) projednala žádost společnosti ALPINE Bau CZ a.s., IČ 02604795, se sídlem Jiráskova
613/13, Krásno nad Bečvou, 757 43 Valašské Meziříčí, týkající se vydání stanoviska
správce toku k vypouštění předčištěných odpadních vod z areálu střediska společnosti
v Ostravě – Bartovicích, do bezejmenného přítoku vodního toku Lučina dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) souhlasí jako správce bezejmenného vodního toku číslo hydrolog. pořadí 2-03-01-082
s vypouštěním předčištěných odpadních vod do tohoto toku za podmínek 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: 15. března 2016,

623/31/16

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu stanoviska rady městského obvodu
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z : Bc. Aleš Boháč, MBA
T : 15. března 2016.
1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 3 v domě na ulici Matušínského 998/2,
Ostrava-Radvanice, na které vázne dluh za nájemné ve výši 108 348,- 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,

624/31/16

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 29. února 2016.
1) projednala žádost J. D., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 148/2015/MBaI uzavřené dne 31. března 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0042/2016/MBaI s J. D., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost K. P., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním technického
zařízení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti paní K.
P., trvale bytem xxxxx,
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5) projednala žádost T. B., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním technického
zařízení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti panu T.
B., trvale bytem xxxxx,
7) projednala žádost M. K., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
č. S 0043/2016/MBaI s M. K., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
9) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 29. února 2016,

625/31/16

626/31/16

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku a dohody dle bodu 2 a 8
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. února 2016.
1) souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic se zajištěním výkonu
zadavatelské činnosti veřejné zakázky, pod názvem „Stavební úpravy bytového domu na ul.
Matušínského 6, 8 v Ostravě-Radvanicích“, společností: RECTE.CZ, s.r.o. se sídlem:
Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ 702 00, IČ: 619 72 690, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit všechny potřebné
úkony související s výkonem zadavatelské činnosti předmětné veřejné zakázky,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. dubna 2016.
1) projednala žádost o potvrzení Osvědčení objednatele pro společnost Art Consultancy
s.r.o., se sídlem Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 29457009, jehož
předmětem je vyjádření městského obvodu o řádném provedení prací v rámci smlouvy
o dílo pro zakázku pod názvem „Estetizace kruhového objezdu na ulici Fryštátská
a Těšínská v městském obvodě Radvanice a Bartovice“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o potvrzení Osvědčení objednatele pro společnost Art Consultancy s.r.o.,
se sídlem Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 29457009, jehož předmětem je
vyjádření městského obvodu o řádném provedení prací v rámci smlouvy o dílo pro zakázku
pod názvem „Estetizace kruhového objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská v městském
obvodě Radvanice a Bartovice“ 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: 29. února 2016,

627/31/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Osvědčení objednatele dle bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. února 2016.
1) projednala návrh na poskytnutí finančního daru Slezské Diakonii, Na Nivách 7, Český
Těšín, IČ 65468562, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) schvaluje finanční dar Slezské Diakonii, Na Nivách 7, Český Těšín, IČ 65468562,
ve výši 20 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy č. S 0036/2016, dle přílohy č. 2 tohoto
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materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství postupovat na základě rozhodnutí rady
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Elena Veselá
T: 17. února 2016,

628/31/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. února 2016.
1) projednala návrh smlouvy o dílo č. 225/16 EMS (vedená pod č. S 0041/2016/MBaI)
na provádění ročních odečtů indikátorů a zpracování rozúčtování tepla v bytovém domě
Revírní č.p. 849/4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 225/16 EMS (vedená pod č. S 0041/2016/MBaI)
na provádění ročních odečtů indikátorů a zpracování rozúčtování tepla v bytovém domě
Revírní č. p. 849/4 se společností ENBRA, a.s., se sídlem Durďákova 5, 61300 Brno,
IČ: 44015844, DIČ: CZ 44015844, ENBRA a.s. – odštěpný závod Karviná, se sídlem
Na Vyhlídce 1079, 735 06 Karviná, 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: 28. února 2016,

629/31/16
630/31/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. 225/16 EMS (vedená
pod č. S 0041/2016/MBaI) dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2016.
bere na vědomí zápis č. 11/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 25. 1. 2016 dle přílohy předloženého
materiálu.
1) projednala návrh dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0045/2016/MBaI ke smlouvě o umístění
zařízení ze dne 13. března 1998 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se
sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063 o umístění zařízení,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0045/2016/MBaI ke smlouvě
o umístění zařízení ze dne 13. března 1998 se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0046/2016/MBaI ke smlouvě o nájmu
části štítové zdi obytného domu na ul. Těšínská 259, Ostrava-Radvanice za účelem umístění
reklamy podle ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném
znění, ze dne 13. dubnas 2005, se společností ŠMÍRA-PRINT, s.r.o., se sídlem Bořivojova
650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ 25368915,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0046/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu části štítové zdi obytného domu na ul. Těšínská 259, Ostrava-Radvanice za účelem
umístění reklamy podle ustanovení § 663 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,
v platném znění, ze dne 13. dubna 2005, se společností ŠMÍRA-PRINT, s.r.o., se sídlem
Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ 25368915, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
5) projednala návrh dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0047/2016/MBaI k nájemní smlouvě
č. 007446-000-00 (pův. č. 70203) ze dne 13.3.1998 se společnosti T-Mobile Czech
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Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0047/2016/MBaI k nájemní smlouvě
č. 007446-000-00 (pův. č. 70203) ze dne 13. 3. 1998 se společností T-Mobile Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
7) projednala návrh dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0048/2016/MBaI k nájemní smlouvě
ev. č. 431/2010/MBŠaK ze dne 27. 7. 2010 na umístění elektronických komunikačních
zařízení budova č.p. 401 na ul. Vrchlického v Ostravě-Radvanicích se společnosti
TechCom, s.r.o., Dětmarovice 85, 735 71 Dětmarovice, o umístění elektronických
komunikačních zařízení, IČ 25904507,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0048/2016/MBaI k nájemní smlouvě
ev. č. 431/2010/MBŠaK ze dne 27 7. 2010 na umístění elektronických komunikačních
zařízení
budova
č.p.
401
na ul. Vrchlického
v Ostravě-Radvanicích,
se
společností TechCom, s.r.o., Dětmarovice 85, 735 71 Dětmarovice, IČ 25904507,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
9) projednala návrh dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0049/2016/MBaI ke smlouvě č. 10088A
o nájmu části nemovitosti ze dne 6. 8. 2001 se společností Vodafone Czech Republic a.s.,
Nám. Junkových 2808/2, 100 13 Praha, IČ 25788001,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0049/2016/MBaI ke smlouvě
č. 10088A o nájmu části nemovitosti ze dne 6. 8. 2001 se společností Vodafone Czech
Republic a.s., Nám. Junkových 2808/2 100 13 Praha, IČ 25788001, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dodatků
ke smlouvám dle bodu 2, 4, 6, 8, 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. března 2016,

631/31/16

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodu 2, 4, 6, 8, 10 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 3. března 2016.
1) rozhodla o zrušení usnesení č. 1793/74/14 ze dne 29. ledna 2014 bodu 5 a 6, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) projednala vzor smlouvy o nájmu bytu pro bytové domy v majetku statutárního města
Ostravy, svěřené do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2
a vzor smlouvy o nájmu bytu pro byty v domě s pečovatelskou službou na ulici Bartovická
606/10 v Ostravě-Bartovicích, v majetku statutárního města Ostravy, svěřené do správy
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 3,
3) schvaluje vzor smlouvy o nájmu bytu pro byty v majetku statutárního města Ostravy,
svěřené do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
4) schvaluje vzor smlouvy o nájmu bytu pro byty v domě s pečovatelskou službou na ulici
Bartovická 606/10 v Ostravě-Bartovicích, v majetku statutárního města Ostravy, svěřené
do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
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5) ukládá vedoucímu odboru majetkového bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 29. února 2016.
1) projednala návrh na přípravu a podání žádosti o nadační příspěvek v souladu
s podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště na rok 2016, vyhlášeného Nadací ČEZ
pro projekt „Dětské dopravní hřiště v Ostravě-Radvanicích“ ve výši 2 478 000 Kč včetně
DPH dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti
dle bodu 1) tohoto usnesení,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o nadační příspěvek v souladu
s podmínkami grantového řízení „Oranžové hřiště“ na rok 2016, vyhlášeného Nadací ČEZ
pro projekt „Dětské dopravní hřiště v Ostravě-Radvanicích“ ve výši 2 478 000 Kč včetně
DPH, k odsouhlasení Radě města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení,
4) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o předběžné
předfinancování a spolufinancování projektu „Dětské dopravní hřiště v OstravěRadvanicích dle bodu 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2016,

633/31/16

4) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o nadační příspěvek v souladu
s podmínkami grantového řízení „Oranžové hřiště“ na rok 2016, vyhlášeného Nadací ČEZ
pro projekt „Dětské dopravní hřiště v Ostravě-Radvanicích“ ve výši 2 478 000 Kč včetně
DPH, k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2016.
1) ruší usnesení č. 190/10/15 ze dne 8. dubna 2015,
2) projednala žádost podanou dne 6. 2. 2015 společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou
na základě plné moci společností GIS-STAVINVEX a.s., sídlem Bučinská 1733, 735 41
Petřvald, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k plynárenskému zařízení, dle přílohy č.
1 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0039/2016/MBaI o zřízení služebnosti v souladu
s pravidly stanovení ceny úhrady věcného břemene na cizím pozemku schválenými
usnesením č. 1514/63/13 Rady městského obvodu a spočívající v povinnosti statutárního
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281,
Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemků parc. č. 1848, parc.č.
1899, parc.č. 1965, parc.č. 207/2, parc.č. 994/6, parc.č. 1012/2, parc.č. 1012/3, parc.č.
596/1, parc.č. 611/2, parc.č. 1132, parc.č. 594/2, parc.č. 596/1, parc.č. 613/1, parc.č. 452,
parc.č. 515, parc.č. 526, parc.č. 228/1, parc.č. 228/2, parc.č. 228/3, parc.č. 631/1, parc.č.
633/15, parc.č. 646, parc.č. 646, parc.č. 1236, parc.č. 1286/1, parc.č. 1349, parc.č. 1353,
parc.č. 1970, parc.č. 2006, parc.č. 2033, parc.č. 2067, parc.č. 673, parc.č. 1026/2, parc.č.
1038, parc.č. 1044, parc.č. 1767, parc.č. 713, parc.č. 739, parc.č. 789, parc.č. 800/3, parc.č.
807/3, parc.č. 847, parc.č. 885, parc.č. 984/2, parc.č. 985, parc.č. 988/5 a parc.č. 989,
zapsaných na LV č. 1048 pro k.ú. Bartovice, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava a pozemků parc.č. 3209, parc.č.
284/1, parc.č. 284/2, parc.č. 259, parc.č. 3207, parc.č. 3208, parc.č. 258/5, parc.č. 258/6,
parc.č. 260/1, parc.č. 262/2, parc.č. 270/4, parc.č. 275/1, parc.č. 320/1, parc.č. 3206/1,
parc.č. 3210/1, parc.č. 198/12, parc.č. 198/13, parc.č. 215/4, parc.č. 3210/1, parc.č. 30,
parc.č. 31, parc.č. 3211, parc.č. 177/1, parc.č. 3210/1, parc.č. 689, parc.č. 3210/1, parc.č.
781, parc.č. 780/1, parc.č. 1112, parc.č. 3217/1, parc.č. 3217/2, parc.č. 3221/1, parc.č.
790/5, parc.č. 790/6, parc.č. 790/6, parc.č. 792/2, parc.č. 2786, parc.č. 3226, parc.č. 2701/2,
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parc.č. 2755/1, parc.č. 2785/1, parc.č. 2785/2, parc.č. 1834, parc.č. 1875, parc.č. 1927
parc.č. 2454, parc.č. 3221/1, parc.č. 993/8, parc.č. 3229, parc.č. 2656, parc.č. 3227/1, parc.č.
2805, parc.č. 2939, parc.č. 2665/1, parc.č. 2665/2, parc.č. 2665/3, parc.č. 3226, parc.č. 3246
a parc.č. 3258, zapsaných na LV č. 1962 pro k ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „plynárenské zařízení“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o., se
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. března 2016,

634/31/16

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 3. března 2016.
1) projednala e-mailovou korespondenci ze dne 10. 2. 2016 podanou společností TGA
Building, s.r.o., se sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, s žádostí
o vydání souhlasu obce se záměrem vybudovat komunitní bezbariérový bytový dům
pro soběstačné seniory v rámci projektu „Výstavba nového Komunitního domu seniorů s 22
upravitelnými bytovými jednotkami v Ostravě-Bartovicích, okres Ostrava-město“,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla vyjádřit souhlas se záměrem vybudovat komunitní bezbariérový bytový dům
pro soběstačné seniory v rámci projektu „Výstavba nového Komunitního domu seniorů s 22
upravitelnými bytovými jednotkami v Ostravě-Bartovicích, okres Ostrava-město“ na parc.
č. 633/56 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 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: 16. března 2016,

635/31/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se záměrem vybudovat
komunitní bezbariérový bytový dům v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 16. března 2016.
1) projednala návrh dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0052/2016/MBaI ke smlouvě o zřízení
služebnosti č. S 0399/2015/MBaI s panem M. Ch., bytem xxxxx,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0052/2016/MBaI ke smlouvě
o zřízení služebnosti č. S 0399/2015/MBaI, s panem M. Ch., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
3) projednala e-mailovou informaci ze dne 28. 1. 2016 zaslanou Katastrálním úřadem
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, odbor právních vztahů
k nemovitostem, právní oddělení, o souhlasném prohlášení o písařské chybě v psaní,
ve smlouvě o zřízení služebnosti č. S 0399/15/MBaI, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasného prohlášení o písařské chybě v psaní, ve smlouvě o zřízení
služebnosti č. S 0399/2015/MBaI, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
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T: 29. února 2016,

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0052/2016/MBaI ke smlouvě o zřízení služebnosti č. S 0399/2015/MBaI
a souhlasného prohlášení o písařské chybě v psaní, dle příloch č. 1 a 3 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. února 2016.

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

