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Usnesení  
4. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

59/4/18 1) schvaluje program 4. schůze rady městského obvodu konané dne 19. prosince 2018. 

60/4/18 

 

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, 

3/1/18 ze 7. listopadu 2018, 

186/10/15 z 8. dubna 2015, 

239/13/15 z 20. května 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018, 

23/2/18 z 21.11.2018, 

25/2/18 z 21.11.2018, 

32/2/18 z 21.11.2018, 

37/2/18 z 21.11.2018,  

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 s úpravou. 

61/4/18 

 

1) ruší Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene schválené usnesením      

č. 1514/63 ze dne 14. srpna 2013, kterým byla stanovena výše úplaty za zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, dotčeným stavbami, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2) schvaluje Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům                     

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice                     

a Bartovice, dotčenými stavbami, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

62/4/18 

 

1) projednala žádost JSDH Ostrava – Radvanice, o jmenování nových členů do JSDH Ostrava 

- Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) jmenuje nové členy do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice                          

v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001 o organizaci                  

a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 

2019: 

- xxx 
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- xxx 

- xxx 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 31. prosince 2018, 

 

4) zmocňuje velitele jednotky JSDH Ostrava – Radvanice, k podpisu jmenování členů 

jednotky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Richard Dudek, DiS.   T: 31. prosince 2018. 

63/4/18 

 

1) projednala návrh dodatku č. 1 (S0599/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo                                        
č. 0392/2017/SŘDaŽP, týkajícího se prodloužení doby pro zajištění odvozu a likvidace 
odpadů z lokality bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S0599/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo                                 
č. 0392/2017/SŘDaŽP, týkajícího se prodloužení doby pro zajištění odvozu a likvidace 
odpadů z lokality bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích 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 (S0599/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo                          
č. 0392/2017/SŘDaŽP, týkajícího se prodloužení doby pro zajištění odvozu a likvidace 
odpadů z lokality bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích dle bodu č. 2. tohoto 
usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 31. prosince 2018, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1 

(S0599/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. 0392/2017/SŘDaŽP, týkajícího se prodloužení 

doby pro zajištění odvozu a likvidace odpadů z lokality bývalého koupaliště v Ostravě – 

Radvanicích dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                    T: 31. prosince 2018. 

64/4/18 

 

1) projednala návrh na udělení plné moci č. 7/2018 zmocněnci, kterým je xxx, narozen: xxx, 

bytem: xxx dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 
2) souhlasí s udělením plné moci č. 7/2018 zmocněnci, kterým je xxx, narozený  

xxx, bytem xxx přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká                                 T: 10. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu plné moci č. 7/2018, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                           T: 10. ledna 2019. 

65/4/18 

 

1) projednala  

a) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 

organizace na rok 2019 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

b) návrh rozpočtu Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková 

organizace na rok 2019 dle přílohy č. 4 a č. 5 předloženého materiálu a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021 dle přílohy č. 6 předloženého 
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materiálu, 

c) návrh rozpočtu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace na rok 2019 dle přílohy č. 7 a č. 8 předloženého materiálu a návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021 dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu, 

 

2) schvaluje 

a) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

b) rozpočet Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace 

na rok 2019 dle přílohy č. 4 a č. 5 předloženého materiálu a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

c) rozpočet Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace 

na rok 2019 dle přílohy č. 7 a č. 8 předloženého materiálu a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá ředitelkám příspěvkových organizací vyvěsit schválený rozpočet na rok 2019 a 

střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021 na webových stránkách školy a vedoucí 

odboru SVaŠ na webových stránkách městského obvodu, 

Z:  Dana Lérová                         

 Bc. Táňa Krumniklová 

 Mgr. Hana Ostřanská 

 Mgr. Martina Škovránová    T: ihned. 

66/4/18 

 

1) projednala návrh na udělení plné moci č. 8/2018 zmocněnci, kterým je společnost 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 

IČ 45797170, zastoupena Mgr. Lenkou Brown, jednatelem společnosti, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 
2) souhlasí s udělením plné moci č. 8/2018 zmocněnci, kterým je společnost HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170, 
zastoupena Mgr. Lenkou Brown, jednatelem společnosti, dle přílohy č. 1 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: 31. prosince 2018, 

 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci                          
č. 8/2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 31. prosince 2018. 

67/4/18 

 

1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské 
obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města 
Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat Magistrát města Ostravy, 

odbor školství a sportu, oddělení školství, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová                          T: 20. prosince 2018.                                           
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68/4/18 

 

1) projednala návrh smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0603/2018/MBaI se Základní 

uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0603/2018/MBaI se Základní 

uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká                                     T: 10. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zapůjčení nástroje,                    

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová                                T: 10. ledna 2019. 

69/4/18 

 

1) bere na vědomí vyhlášení volného dne na Základní škole Ostrava – Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
70/4/18 

 

1) projednala žádost ze dne 29. října 2018, podanou panem xxx,  

bytem xxx, o pronájem pozemku pod garáží  

parc. č. 924/6, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m
2
, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
  

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0605/2018/MBaI s panem xxx, bytem xxx, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T:   10. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy                                         

č. S 0605/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T:   10. ledna 2019. 

71/4/18 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2018, kterým se  

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063      o   1 390 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ xxxxxx      o      167 tis. Kč  

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700014000000   o  2 507 tis. Kč 

 

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617    o  2 507 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje  

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ xxxxx, org. 16    o     147 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ xxxxx, org. 17    o       20 tis. Kč  

    

zvyšují transfery PO 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 103x33063     o   1 390 tis. Kč  

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu                           

č. 1 tohoto usnesení 
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Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 31. prosince 2018. 

72/4/18 

 

1) ruší usnesení č. 1858/97/18 ze dne 10.10.2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) projednala žádost ředitelky Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, Ostrava – 

Radvanice, příspěvková organizace, o znovuprojednání a schválení návrhu nájemní smlouvy 

s datem účinnosti od 1.11.2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh nájemní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

4) rozhodla o schválení návrhu nájemní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

5) projednala návrh Dohody o vydání bezdůvodného obohacení mezi Základní školou 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace a společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

6) souhlasí s uzavřením Dohody o vydání bezdůvodného obohacení dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

7) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, Ostrava – Radvanice, příspěvková organizace, o 

usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 4 a 6, 

Z: Mgr. Martina Škovránová                          T: 9. ledna 2019. 

73/4/18 

 

1) projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0711/2015 uzavřené s  FABEX 

MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0711/2015 uzavřené 

s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravami dle členů rady, 

  

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit 

realizaci úkolu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                            T: 31. prosince 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo                                      

č. 0711/2015 uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 

651/16, IČ 26849976, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z:  Bc. Martina Stankušová                                                 T: 31. prosince 2018. 

74/4/18 

 

1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, po doplnění akcí pořádaných městským obvodem Radvanice a Bartovice                              

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

  

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit 

informování Magistrátu města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky                     

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                       Bc. Šárka Krkošková                                             T: 11. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města 

Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Martina Stankušová                                    T: 11. ledna 2019. 
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75/4/18 

 

1) projednala žádost o dohodu o ukončení nájemní smlouvy, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0601/20148/MBaI  

s xxx, trvale bytem xxx k 31. prosinci 2018, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala výpověď z nájmu bytu podanou xxx, trvale bytem xxx, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

4) bere na vědomí ukončení nájmu bytu ze dne 31. prosince 2018 s xxx, trvale bytem xxx,  

 

5) projednala žádost xxx, trvale bytem xxx, o prominutí nájmu ke smlouvě č. S 

0455/2018/MBaI uzavřené dne 18. října 2018, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o prominutí nájmu za měsíc říjen 2018, ke smlouvě č. S 0455/2018/MBaI 

uzavřené dne 18. října 2018 s xxx, 

 

7) projednala žádost xxx, trvale bytem xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 

S 0331/2016/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2016, dle přílohy  

č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0604/2018/MBaI s xxx, trvale bytem xxx, 

dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxx, trvale bytem xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 

S 0516/2016/MBaI uzavřené dne 31. října 2016, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0608/2018/MBaI  

se xxx, trvale bytem xxx,   dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 6, 7 a 9 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká     T: 31. ledna 2019, 

 

12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv, dle bodů č. 2, 6, 7 a 9 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleše Boháče MBA    T: 31. ledna 2019. 

76/4/18 

 

1) projednala žádost společnosti MUDr. Alexander Daniš s. r. o., se sídlem Břustkova 606/16,  

700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 07646640 o udělení souhlasu o pronájmu nebytového 

prostoru třetí osobě, v prostorech v bytového domu na ul. Těšínská 587/316, 716 00 Ostrava – 

Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) uděluje souhlas k pronájmu nebytového prostoru sloužících k podnikání třetí osobě, v 

prostorech bytového domu na ul. Těšínská 587/316, 716 00 Ostrava – Radvanice a souhlasu o 

pronájmu třetí osobě s MUDr. Alexander Daniš s. r. o., se sídlem Břustkova 606/16, 700 30 

Ostrava – Výškovice, a to od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodů č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká     T: 31. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 31. ledna 2019. 

77/4/18 

 

1) projednala žádost ze dne 16. listopadu 2018 podanou společností UNIMETRA spol s. r. o., 

sídlem Těšínská 773/396, 716 00 Ostrava - Radvanice, zastoupenou na základě plné moci 

firmou GM Projekt a Inženýring s. r. o., sídlem Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava,                      

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit                   

a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku  

parc. č. 3229, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 1 m
2
, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0611/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to části 

pozemku parc. č. 3229, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 1 m
2
, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 6. listopadu 2018 podanou společnost INVOLVEX TRADE s. r. 

o., sídlem Rudná 711/78, 700 30 Ostrava - Zábřeh, zastoupenou na základě plné moci Ing. 

Tomášem Tarabou, sídlem Slepá 1097/4, 708 00 Ostrava - Poruba, o uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

vodovodní přípojky, a to na částech pozemků parc. č. 2027/1, ostatní komunikace, ostatní 

plocha a parc. č. 3221/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

vše  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 100 m
2
, dle příloh č. 2 a) a 2 

b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0612/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na částech 

pozemků parc. č. 2027/1, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3221/1, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, vše  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti                   

cca 100 m
2
, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 6. listopadu 2018 podanou Městskou nemocnicí Ostrava, 

příspěvková organizace, sídlem Nemocniční 898/20 A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava, 

zastoupenou na základě plné moci firmou HaskoningDHV Czech Republic spol. s. r. o., 

sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí       

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Nástupní požární plocha            

u LDN v Ostravě – Radvanicích“ – propojení stávajícího osvětlení, a to na části pozemku 

parc. č. 835/13, ostatní plocha, zeleň,  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti 

cca 10 m
2
, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0613/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Nástupní požární plocha u LDN 

v Ostravě – Radvanicích“ – propojení stávajícího osvětlení, a to na části pozemku parc. č. 

835/13, ostatní plocha, zeleň,  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 

m
2
, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 5. listopadu 2018 podanou manžely xxx, bytem xxx a xxx, bytem 

xxx, zastoupeny na základě plné moci xxx, sídlem xxx, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vjezdu, a to na části 

pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 15 m
2
, dle příloh  

č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0614/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
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služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vjezdu, a to na části pozemku parc. č. 

2033 ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 15 m
2
, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 15. listopadu 2018 podanou společnosti ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci firmou PROFI 

PROJEKT, s. r. o., sídlem Collo – louky 126, 738 00 Frýdek – Místek, o uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

podzemní kabelové přípojky NN, a to na části pozemku parc. č. 673, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 m
2
, dle příloh č. 5 a) 

a 5 b) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0615/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemní kabelové přípojky NN, a to 

na části pozemku parc. č. 673, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 m
2
, dle přílohy č. 5 c) předloženého materiálu, 

 

11) projednala žádost ze dne 7. listopadu 2018 podanou společnosti ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci firmou Ing. Martin 

Barteček a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava 

– Bartovice 1880/2, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 12 m
2
, dle příloh č. 6 

a) a 6 b) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0616/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1880/2, NNk“, a 

to na části pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 12 m
2
, dle přílohy č. 6 c) předloženého materiálu, 

 

13) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T:   10. ledna 2019, 

 

14) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0611/2018/MBaI, S 0612/2018/MBaI, S 0613/2018/MBaI, S 0614/2018/MBaI, 

S 0615/2018/MBaI a S 0616/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a 

provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T:   10. ledna 2019. 

78/4/18 

 

1) bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0620/2018/MBaI s xxx, trvale bytem xxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0622/2018/MBaI  

se xxx, trvale bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0624/2018/MBaI s xxx, trvale bytem xxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0625/2018/MBaI s xxx, trvale bytem xxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
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6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodů č. 2, 3, 4 a 5 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká     T: 31. ledna 2019, 

 

7) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv, dle bodů č. 2,3, 4 a 5 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 31. ledna 2019. 

79/4/18 

 

1) projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky plynu od společností Pražská 

plynárenská, a. s., se sídlem Národní 31, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 601 93 492,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0621/2018/MBaI o sdružených službách dodávky plynu, 

se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 31, 110 00 Praha 1 – Nové 

Město, IČ: 601 93 492, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedení odboru majetkového, bytového a investic 

informovat žadatele o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 2 

tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T:   31. ledna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 

plynu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T:   31. ledna 2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA        Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 


