Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
37. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 4. května 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
716/37/16
717/37/16

Obsah
schvaluje program 37. schůze rady městského obvodu konané dne 4. května 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,
631/31/16 z 10. února 2016
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

718/37/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 3120/21 panem J. K. panu L.
S. a žádost o pronájem pozemku, dle přílohy č. 1 a), c) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 3120/21 v k.ú. Radvanice panem J. K., bytem xxxxx
panu L. S., bytem xxxxx,
3) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 14. 3. 2016 podanou manželi J.0 a Š. S.,
bytem xxxxx a manželi J. a M. K., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nekoupit a akceptovat neuplatnění
předkupního práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/134 v k.ú. Radvanice manželi
J. a Š. S., bytem xxxxx a manželi J. a M. K., bytem xxxxx,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města
Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu Rady města Ostravy,
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

719/37/16

6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) schvaluje po úpravě a doplnění rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují převody mezi SMO a MO - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517

720/37/16

37. schůze ze dne 4. května 2016

o
180 tis. Kč
o 1 200 tis. Kč

zvyšují přijaté neinvestiční transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 14004

o

390 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2321

o

300 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121
na § 3613, pol. 6121

o 3 000 tis. Kč
o
30 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7402
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004, org. 16
na § 3639, pol. 5137
na § 3612, pol. 5171
na § 3613, pol. 5137
na § 3745, pol. 5xxxx, ÚZ 1030

o
60 tis. Kč
o
120 tis. Kč
o
390 tis. Kč
o
400 tis. Kč
o 1 400 tis. Kč
o
30 tis. Kč
o 1 200 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121

o 1 500 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 20. května 2016.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – březen 2016 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 – březen 2016 dle přílohy č. 1
a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

721/37/16
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3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2016 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: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost podanou dne 11. 4. 2016 panem M. J., bytem xxxxx, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu „Kanalizace Bartovice-soukromá kanalizační přípojka P16 RD č.p. 256“ v k. ú.
Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

37. schůze ze dne 4. května 2016

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0163/2016/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. 896, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 125 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět
umístění stavby „Kanalizace Bartovice-soukromá kanalizační přípojka P16 RD č.p. 256“ a
umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněného M. J., 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: 24. května 2016,

722/37/16

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. května 2016.
1) projednala žádost podanou dne 15. 4. 2016 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
na základě plné moci společností Profiprojekt s. r. o., Collo-louky 126, 738 01 FrýdekMístek, o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu na umístění podzemního elektrického kabelového vedení NN 0,4kV
ke stavbě „Ostrava 1110 Hanzelová NNk“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu č. S 0162/2016/MBaI spočívající v povinnosti statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, OstravaRadvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 1112, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 5.126 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět
umístění podzemního elektrického kabelového vedení NN 0,4kV pod názvem „Ostrava
1110 Hanzelová, NNk“ 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: 25. května 2016,

723/37/16

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: 25. května 2016.
1) projednala žádost spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., IČ: 27006891
o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o neposkytnutí finančního daru spolku Babybox pro odložené děti –
STATIM, z. s., IČ: 27006891 z rozpočtu městského obvodu na rok 2016,

724/37/16
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3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele
o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 18. května 2016.
1) projednala návrh smlouvy č. S0171/2016/FaR na poskytnutí finančního daru ve výši
30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava–Slezská Ostrava,
Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského
obvodu na rok 2016, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

37. schůze ze dne 4. května 2016

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu
č. S 0171/2016/FaR na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké
škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková
organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 2016, dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu,

725/37/16

726/37/16

3) ukládá místostarostovi předložit návrh na uzavření smlouvy č. S 0171/2016/FaR dle bodu
2. tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) bere na vědomí zápis č. 13/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 4. 4. 2016 dle přílohy předloženého
materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu projednat se zástupci společnosti RPG Byty, s.r.o.,
aby věnovali zvýšenou pozornost obsazování jejich bytů ve zdejším městském obvodě
zadluženými nájemníky, případně nájemníky, kteří by mohli narušovat společné soužití,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. května 2016.
1) projednala žádost podanou dne 11. 4. 2016 společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0166/2016/MBaI o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č. 16_NN_1007631692 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 705 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0167/2016/MBaI o sdružených službách dodávky
elektřiny č. 16_CEZDI_07631693 se společností ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová
1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 a
3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2016,
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí a o sdružených dodávkách
elektřiny, dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. května 2016.

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

