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Usnesení  
88. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 13. srpna 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

2070/88/14 schvaluje program 88. schůze rady městského obvodu konané dne  13. srpna 2014. 

2071/88/14 1. souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 

553/33, bod 2. z 28. ledna 2004, 

1580/89, bod 2 g) z 29. března 2006, 

253/12 z 29. dubna 2007, 

1040/22 z 24. 9. 2008, 

2085/79 z 21.4.2010, 

2200/82 z 2.6.2010 

78/4, bod 4. z 19. ledna 2011, 

146/7 bod 4. z 2. března 2011, 

772/33/12 z 25. dubna 2012, 

1169/49/13 z 16. 1. 2013, 

1514/63/13 z 14. 8. 2013, 

1777/73/14 bod 3. z 15. ledna 2014, 

1779/73/14 z 15. ledna 2014 

 

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. 

2072/88/14 1) projednala „Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční 

kontroly městského obvodu v roce 2014“ u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice 

dle ustanovení § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 3) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole         

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 11 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statutu města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, v době od 2. 7. 2014 do 18. 7. 2014 

(dále jen „Zpráva“),  

 

2) schvaluje opatření k odstranění nedostatků uvedených ve „Zprávě“ dle Příkazu tajemnice 

č. 3/2014 v příloze č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu 

zajistit realizaci příkazu dle bodu 2. tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková                   T:  31. prosince 2014. 

2073/88/14 1) schvaluje mimořádnou účetní závěrku sestavenou k 30. 06. 2014 pro Základní školu 

Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718 dle přílohy č. 1 – 

3  předloženého materiálu z důvodu zániku uvedené organizace, 
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2) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení účetní 

závěrky, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová  T:   26. září 2014. 

2074/88/14 1) projednala žádost ze dne 20. 6. 2014 společnosti UNIGEO, a.s., se sídlem Místecká 

329/258, 73720 00 Ostrava-Hrabová, 

 

2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 1569/3, jiná plocha, o celkové výměře 129 m2, 

parc. č. 3217/1, silnice, o celkový výměře 10905 m2, parc. č. 1557, zeleň, o celkové výměře 

7489 m2, parc. č. 3239/1, ostatní komunikace, o celkové výměře 10592 m2, parc. č. 3239/4, 

ostatní komunikace, o celkové výměře 798 m2, parc. č. 3247, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 640 m2, parc. č. 3258, ostatní komunikace, o celkové výměře 8642 m2,               

parc. č. 3239/3, ostatní komunikace, o celkové výměře 985 m2, parc. č. 1267, sportoviště 

a rekreační plocha, o celkové výměře 2212 m2, 2094/1, zeleň, o celkové výměře 2205 m2, 

parc. č. 3253, ostatní komunikace, o celkové výměře 906 m2, parc. č. 3255, ostatní 

komunikace, o celkové výměře 1640 m2,parc. č. 3257, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 1319 m2, parc. č. 2105/1, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 2574 

m2, parc. č. 2101/1, společný dvůr, o celkové výměře 2963 m2, parc. č. 2097, zeleň, 

o celkové výměře 1610 m2, parc. č. 3256, ostatní komunikace, o celkové výměře 2153 m3, 

parc. č. 780/1, ostatní komunikace, o celkové výměře  4359 m2, parc. č. 789/8, ostatní 

komunikace, o celkové výměře 286 m2, parc. č. 774/1, manipulační plocha, o celkové 

výměře 4665 m2, parc. č. 781, neplodná půda, o celkové výměře 414 m2, parc. č. 694/1, 

jiná plocha, o celkové výměře 8714 m2, parc. č. 690/1, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 980 m2, parc. č. 690/2, ostatní komunikace, o celkové výměře 1991 m2,             

parc. č. 785/1, zeleň, o celkové výměře 14650 m2, parc. č. 730/1, sportoviště a rekreační 

plocha, o celkové výměře 58864 m2, 730/11, sportoviště a rekreační plocha, o celkové 

výměře 9001 m2, 730/12, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 9333 m2,     

parc. č. 730/3, vodní nádrž umělá, o celkové výměře 1365 m2, parc. č. 730/4, vodní nádrž 

uměla, o celkové výměře 8440 m2, parc. č. 694/1, jiná plocha, o celkové výměře 8714 m2,         

parc. č. 668/1, jiná plocha, o celkové výměře 714 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pro 

účel stavby „kontrolní atmogeochemický průzkum (měření obsahu metanu v půdním 

vzduchu“, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,       

za účelem zpracování projektové dokumentace, realizace a umístění stavby pro UNIGEO, 

a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 45192260, kdy realizátorem 

je firma Green Gas DPB, s podmínkou, že pozemky výše uvedené, po ukončení stavby 

budou vráceny do původního, provozuschopného stavu a to v rozsahu dotčeného území, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 31. srpna 2014, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 31. srpna 2014. 

2075/88/14 1) projednala žádost podanou dne 23. 7. 2014 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 

na základě plné moci Ing. Martinem Bartečkem o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí         

o zřízení služebnosti na umístění 17 bm podzemního kabelového vedení ke stavbě „Ostrava 

Lörnicz, přípojka NNk“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti                              

č. 0334/2014/MBaI spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00,           
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IČ 00845451, na části pozemku parc.    č. 3208, ostatní komunikace, o výměře 1 311 m2      

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 17 bm podzemního kabelového vedení NN 

pod názvem „Ostrava Lörnicz, přípojka 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, Děčín IV – Podmokly, 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:   31. srpna 2014, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T:   31. srpna 2014. 

2076/88/14 1) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 275/1, jiná plocha, o celkové výměře 

69 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zjistit realizaci bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 31. srpna 2014. 

2077/88/14 1) projednala žádost ze dne 25. 6. 2014 společnosti C.S.C, se sídlem Zámecké náměstí 42, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ 64084914 zastupující na základě plné moci společnost Povodí 

Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26 Moravská Ostrava o vstup na pozemek 

parc. č. 113/1, neplodná půda, o celkové výměře 13757 m2 v k. ú. Radvanice  - z důvodu 

stavby „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř.km 0,000 – 3,262 (stavba č. 5657)“, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s dočasným užíváním a vstupem na pozemek parc. č. 113/1, neplodná půda, 

o celkové výměře 13757 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem revitalizačních úprav 

vodního toku s cílem odstranit nebo zmírnit negativní důsledky důlní činnosti na vodní tok 

a obnovit nebo zlepšit jeho ekologickou funkci v krajině pro společnost C.S.C, se sídlem 

Zámecké náměstí 42, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64084914, s podmínkou, že pozemek    

parc. č. 113/1, neplodná půda, o celkové výměře 13757m2 v k. ú. Radvanice, po ukončení 

stavby bude vrácen do původního, provozuschopného stavu, 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: 31. srpna 2014, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál,  T: 31. srpna 2014. 

2078/88/14 1) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy S 0351/2014/MBaI se základní organizací 

Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice, Březová 474/18, 717 00 Ostrava- 

Bartovice, IČO 73214426,  a to jako spoluúčast na pokrytí nákladů na zajištění svozu trávy, 

větví a listí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s úpravou podmínek předložení 

vyúčtování čerpání finančního daru, 

 

2)  ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 

tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský,  T: 31. července 2014, 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová,  T: 31. července 2014. 

2079/88/14 1) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeným pod č. 340/2014/MBaI s Honzkovou Pavlou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeným pod č. 343/2014/MBaI s Kaločovou 

Vendulou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

3) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeným pod č. 341/2014/MBaI s Králem Antonínem, 

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

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeným pod č. 342/2014/MBaI s Bartošem Pavlem, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeným pod č. 344/2014/MBaI s Hermannovou Evou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeným pod č. 345/2014/MBaI s Bočkovou Radkou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1, 

2, 3, 4 ,5, 6  tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský             T:   31. srpna 2014, 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků k nájemním smlouvám bytu, 

dle bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   31. srpna 2014, 

9) projednala dohodu o ukončení nájmu bytu č. 346/2014/MBaI s Jaroslavem Skálou, bytem 

xxx, xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

10) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 346/2014/MBaI k 31. 8. 2014  

s Jaroslavem Skálou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 

10 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   31. srpna 2014, 

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu bytu, dle 

bodu 10 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T:   31. srpna 2014. 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Richard Dudek, DiS. 

starostka       místostarosta 


