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Usnesení  
69. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1334/69/17 1) schvaluje program 69. schůze rady městského obvodu konané dne 9. srpna 2017. 

1335/69/17 

 

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, 

537/27/15 z 2. prosince 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

902/47/16 z 21. září 2016, 

 

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. 

1336/69/17 

 

1) projednala žádost T. F., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. 400/2014/MBaI uzavřené dne 1. října 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0409/2017/MBaI s T. F., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost V. H., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 

č. S 0410/2017/MBaI s V. H., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0411/2017/MBaI s V. H., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 
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a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4 a 5 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková                            T: 31. srpna 2017, 

 

7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku, smlouvy a dohody dle bodů 

č. 2, 4 a 5 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 31. srpna 2017. 

1337/69/17 

 

1) projednala e-mail ze dne 21. června. 2017 s návrhem na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu majetku č. S 0412/2017/MBaI, převodce Česká republika-Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Radvanice k zabezpečení požární ochrany 

a integrovaného záchranného systému, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

č. S 0412/2017/MBaI, převodce Česká republika-Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Radvanice k zabezpečení požární ochrany 

a integrovaného záchranného systému, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková                                    T: 30. srpna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu majetku 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. srpna 2017. 

1338/69/17 

 

1) projednala žádost společnosti Stavos Stavba a. s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 

Ostrava – Zábřeh,  IČ: 44739494, o potvrzení, že provedená stavba „Stavební úpravy klubu 

důchodců k. ú. Ostrava - Radvanice“, je jako referenční, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla potvrdit, že provedená stavba „Stavební úpravy klubu důchodců k. ú. Ostrava - 

Radvanice“, realizovaná společností Stavos Stavba a. s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 

Ostrava – Zábřeh, IČ: 44739494, je jako referenční, s  tím, že byla provedena v  předepsané 

kvalitě, bez vad a nedodělků a při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci 

smlouvy o dílo, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto  usnesení, 

Z: Petra Janečková                           T: 30. srpna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu potvrzení dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. srpna 2017. 

1339/69/17 

 

1) projednala žádost pana P. K., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na části 

pozemku parc. č. 790/6, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 9 m2, pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 955/12 

na vodovodní řad, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0408/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na části pozemku 

parc. č. 790/6, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s panem 

P. K., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
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3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková                        T: 30. srpna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 

č. S 0408/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Mgr. Šárka Tekielová                        T: 30. srpna 2017. 

1340/69/17 

 

1) projednala žádost ze dne 5. června 2017, podanou paní D. K., bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku pod garáží parc. č. 2027/105, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0403/2017/MBaI s paní D. K., bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 1b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 5. června 2017, podanou paní D. K., bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku pod garáží parc. č. 2027/84, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 22 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0404/2017/MBaI s paní D. K., bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 31. května 2017, podanou panem L. M., bytem xxxxx, 

o pronájem pozemku parc. č. 690/34 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0405/2017/MBaI s panem L. M., bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková                       T: 30. srpna 2017, 

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0403/2017/MBaI, 

č. S 0404/2017/MBaI a č. S 0405/2017/MBaI dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 30. srpna 2017. 

1341/69/17 

 

1) projednala žádost paní Z. N., bytem xxxxx, o pronájem částí pozemků parc. č. 1056/2, 

trvalý travní porost, parc. č. 1056/4, ostatní plocha a parc. č. 1055, zahrada, o celkové výměře 

1010 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to rekreačním a zahrádkářským účelům, 

dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0406/2017/MBaI, s paní Z. N., bytem xxxxx, 

na pronájem částí pozemků parc. č. 1056/2, trvalý travní porost, parc. č. 1056/4, ostatní 

plocha a parc. č. 1055, zahrada, o celkové výměře 1010 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková                        T: 30. srpna 2017, 
 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu č. 2  

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. srpna 2017. 
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1342/69/17 

 

1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0392/2017/SŘDaŽP na likvidaci odpadů, 

vzniklých při úpravě plochy bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích, se společností 

OZO Ostrava, s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) uděluje výjimku dle ust. čl. XVIII odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 ze způsobu zadání 

veřejné zakázky, tj. povoluje výjimku zadání zakázky bez výběru přímo jednomu zhotoviteli,  

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0392/2017/SŘDaŽP na likvidaci odpadů, 

vzniklých při úpravě plochy bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích, se společností 

OZO Ostrava, s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0392/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 30. září 2017, 

 

5) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 

o dílo č. S 0392/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                        T: 30. září 2017. 

1343/69/17 

 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského 

obvodu Radvanice a Bartovice“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům 

v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a platné vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského 

obvodu Radvanice a Bartovice“ a zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu 

a za podmínek dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
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náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 

na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, radě 

městského obvodu k  projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 20. září 2017. 

1344/69/17 

 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst a) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle 

směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Likvidace černých skládek v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - 

Radvanicích“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek 

dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst. a) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 

č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Likvidace černých skládek v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - 

Radvanicích“ a o zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle 

přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 

na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2. tohoto usnesení, radě 

městského obvodu k  projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 6. září 2017. 

1345/69/17 1) projednala žádost společnosti Projekt 2010, s. r. o., sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava  
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 – Vítkovice, IČ 48391531, o souhlas s převzetím a provozováním obslužných komunikací 

a dešťové kanalizace, jejichž výstavba je plánována v rámci projektu  „Obytná zóna Ostrava – 

Bartovice, technická infrastruktura“, na pozemku parc. č. 1012/8 v k. ú. Bartovice, který je 

ve vlastnictví společnosti S4-Investment, s. r. o., dle přílohy č. 1, 4 a 5 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s  převzetím a provozováním obslužných komunikací a dešťové 

kanalizace, jejichž výstavba je plánována na pozemku parc. č. 1012/8 v k. ú. Bartovice, který 

vlastní společnost S4-Investment, s.r.o., a to za předpokladu, že části tohoto pozemku 

pod budoucími komunikacemi budou darovány statutárnímu městu Ostrava a následně 

svěřeny do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, po úpravě, 

 

3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková                         T: 30. srpna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska k převzetí a provozování 

obslužných komunikací a dešťové kanalizace, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 30. srpna 2017. 

1346/69/17 

 

1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Projektové dokumentace 

pro opravy místních komunikací“, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 

o dílo č. S 0390/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Projekt 2010 s.r.o., IČ 48391531, Ruská 

398/43, 703 00 Ostrava, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0390/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                        T: 31. srpna 2017, 
 
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0390/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                        T: 31. srpna 2017. 

1347/69/17 

 

1) projednala žádost statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu nemovitostí, a to 

pozemků:  

parc. č. 126/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 436 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 127 ostatní plocha, zeleň o výměře 676 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 128/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 860 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/118 trvalý travní porost o výměře 6 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/117 trvalý trvaní porost o výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/116 trvalý travní porost o výměře 29 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/114 trvalý travní porost o výměře 43 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/113 trvalý travní porost o výměře 57 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/112 trvalý travní porost o výměře 69 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/111 trvalý travní porost o výměře 78 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/110 trvalý travní porost o výměře 79 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/109 trvalý travní porost o výměře 84 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/108 trvalý travní porost o výměře 98 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/106 trvalý travní porost o výměře 112 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/105 trvalý travní porost o výměře 115 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 790/104 trvalý travní porost o výměře 126 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 521 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, v k. ú. Radvanice, obec 
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Ostrava, 

parc. č. 526/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 928/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 3049 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 983/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1563 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 2182/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 940 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 2184/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 429 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 2214/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 483 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 1442/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 1442/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 1442/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 1442/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, 

parc. č. 1442/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, 

(dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5), 

 

2) rozhodla souhlasit s výkupem nemovitostí a následným svěřením do správy městského 

obvodu Radvanice a Bartovice statutárním městem Ostrava, a to pozemků:  

parc. č. 126/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 436 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 127 ostatní plocha, zeleň o výměře 676 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 128/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 860 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/118 trvalý travní porost o výměře 6 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/117 trvalý travní porost o výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/116 trvalý travní porost o výměře 29 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/114 trvalý travní porost o výměře 43 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/113 trvalý travní porost o výměře 57 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/112 trvalý travní porost o výměře 69 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/111 trvalý travní porost o výměře 78 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/110 trvalý travní porost o výměře 79 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/109 trvalý travní porost o výměře 84 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/108 trvalý travní porost o výměře 98 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/106 trvalý travní porost o výměře 112 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/105 trvalý travní porost  o výměře 115 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 790/104 trvalý travní porost o výměře 126 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

parc. č. 521 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 526/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 928/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 3049 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 983/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1563 m2, v k. ú. Radvanice, obec 
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Ostrava,  

parc. č. 2182/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 940 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

parc. č. 2184/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 429 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 2214/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 483 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 1442/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 1442/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 1442/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 1442/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava,  

parc. č. 1442/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m2, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, (dle přílohy č. 2), 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková   T: 30. srpna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s výkupem nemovitostí 

statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. srpna 2017. 

1348/69/17 

 

1) bere na vědomí požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2018 

a kapitálový výhled na léta 2019 – 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic odeslat požadavky na kapitálový rozpočet na rok 2018 a kapitálový výhled na léta 

2019 – 2021 dle bodu č. 1 tohoto usnesení, na Magistrát města Ostravy, 

 

Tisková 

oprava 

usnesení č.  

1333/68/17 

V bodě 7 se text „28. července 2017“ mění na text „28. srpna 2017“.   

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA        Ing. Boris Hřivna 

místostarosta         člen rady 


