Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Návrh usnesení
95. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 12. září 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1827/95/18
1828/95/18

1) schvaluje program 95. schůze rady městského obvodu konané dne 12. září 2018.
1) projednala žádost JUDr. Ivety Sladčíkové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku po zemřelém V. T., statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2)souhlasí s vydáním majetku po zemřelém V. T. notářkou JUDr. Ivetou Sladčíkovou
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

1829/95/18

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Ivetu
Sladčíkovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 30. září 2018.
1) projednala žádost Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ 00095711, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava – Přívoz, zastoupené na základě plné moci společností
via - pds s.r.o., IČ 05762669, se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, týkající se vydání
vyjádření správce toku ID 10213887 k projektové dokumentaci rekonstrukce propustku
ev. č. 4703-6P na ul. Šenovská na bezejmenném levostranném přítoku Lučiny v km 7,35
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí jako správce bezejmenného levostranném přítoku Lučiny v km 7,35, ID toku
10213887 s rekonstrukcí propustku v rámci realizace stavby „Rekonstrukce propustku
na silnici III/4703 v km 4,996 na ul. Šenovská v Bartovicích“ 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: 30. září 2018,

1830/95/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření městského obvodu
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z : Bc. Aleš Boháč, MBA
T : 30. září 2018.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2018, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů
na pol. 4122, ÚZ 379

o

463 tis. Kč

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, org. 517
o 372 tis. Kč
snižují běžné výdaje
na § 3111, pol. 5169, ÚZ 1010
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o

372 tis. Kč
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95. schůze ze dne 12. září 2018

snižují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700026000000
na § 3632, pol. 6121, org. 1700028000000

o
o

10 tis. Kč
400 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3111, pol. 5169, ÚZ 463
na § 6409, pol. 5901, org. xxxx
na § 3399, pol. 51xx
na § 221x, pol. 5xxx

o
o
o
o

463 tis. Kč
28 tis. Kč
140 tis. Kč
232 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 1700042000000

o

10 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 26. září 2018.
1) projednala návrh výpovědi z nájmu pozemku parc. č. 632/1, zahrada o celkové výměře
290 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní J. B., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení výpovědi z nájmu pozemku parc. č. 632/1, zahrada o celkové výměře
290 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní J. B., bytem xxxxx,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 1. října 2018

1832/95/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výpovědi, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2018.
1) projednala žádost společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností
GridServices, s. r. o., sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0432/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 1164/1, o výměře 908 m2,
ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 1164/20, o výměře 676, ostatní komunikace,
ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „4444/285/D
REKO MS Ostrava – Radvanice - Tomicova“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 1. října 2018,

1833/95/18
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0432/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2018.
1) projednala žádost ze dne 23. července 2018 podanou paní H. H., bytem xxxxx,
zastoupenou na základě plné moci Janou Džurinovou, sídlem 28. října 929/262, 709 00
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Ostrava, 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. 258/6, ostatní
komunikace, ostatní plocha, parc. č. 259, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 271/1,
orná půda, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 14 m2, dle příloh č.
1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0433/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to částech
pozemků parc. č. 258/6, ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 259, ostatní komunikace,
ostatní plocha a parc. č. 271/1, orná půda, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 14 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 18. července 2018 podanou paní I. M., bytem xxxxx, zastoupenou
na základě plné moci Ing. arch. Jiřím Koběrským, sídlem Kmochova 222/5A, 721 00 Ostrava
- Svinov, 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. 2656, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 m2,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0434/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 2656, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 3 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 9. srpna 2018 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035, zastoupenou
na základě plné moci firmou TRABBAU 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 kabelového vedení NN, a to na části pozemku parc. č. 2067, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 m2,
dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0435/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kabelového vedení NN, a to na části
pozemku parc. č. 2067, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 20 m2, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 1. října 2018,

1834/95/18

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0433/2018/MBaI, S 0434/2018/MBaI a S 0435/2018/MBaI o zřízení služebností
a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2018.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 690/16, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, podanou paní Ing. I. J., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 690/16, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto
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usnesení,
Z: Jana Cielecká

1835/95/18

95. schůze ze dne 12. září 2018

T: dle termínu Rady města Ostravy,

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 20. srpna 2018 podanou městem Vratimov, sídlem Frýdecká
853/57, 739 32 Vratimov, zastoupeno na základě plné moci společností
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., sídlem Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Oprava MK ul. K Hájence“, pro pozemky parc. č. 2033
a parc. č. 2067, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Oprava
MK ul. K Hájence“, pro pozemky parc. č. 2033 a parc. č. 2067, vše v k. ú. Bartovice, který
je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit

realizaci, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká

1836/95/18

T: 1. října 2018,

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku s umístěním
a provedením stavby, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2018.
1) projednala návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S 0499/15/OaVV uzavřeného
s Ing. Kateřinou Tomanovou, IČ: 60814730 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s Ing. Kateřinou Tomanovou,
IČ: 60814730, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení po doplnění dodatku č. 3 o změnu článku IV,
bodu 1,2 smlouvy S 499/2015/OaVV dle návrhu člena rady městského obvodu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věci zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 1. října 2018,

1837/95/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2018.
1) projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy, podanou paní K. F., bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení dohody o ukončení nájmu č. S 0437/2018/MBaI, pozemku
parc. č. 2730/2, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, paní K. F., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy, podanou paní L. B., bytem xxxxx, dle
přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení dohody o ukončení nájmu č. S 0438/2018/MBaI, části pozemku parc.
č. 1055, zahrada, o celkové výměře 1.368 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní L. B.,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
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realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká

1838/95/18

95. schůze ze dne 12. září 2018

T: 1. října 2018,

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohod o ukončení nájmu
č. S 0437/2018/MBaI a S 0438/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2018.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, ze dne
6. září 2018, o stanovisko k výkupu pozemku parc. č. 456/6, orná půda, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, statutárním městem Ostrava od jeho vlastníků – pana Ing. M. K. a ostatních
vlastníků, a dále k následnému svěření tohoto pozemku do správy městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s výkupem pozemku parc. č. 456/6, orná půda, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, statutárním městem Ostrava od jeho vlastníků – pana Ing. M. K. a ostatních
vlastníků, a dále k následnému svěření tohoto pozemku do správy městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, 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: 1. října 2018,

1839/95/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska k výkupu pozemku, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2018.
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,
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,
1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1840/95/18
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2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) projednala
návrh dodatku č. 2 (S 0439/2018/SŘDaŽP)
ke smlouvě
č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“ dle přílohy
č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,

Statutární město Ostrava
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95. schůze ze dne 12. září 2018

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 (S 0439/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě
č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 2 (S 0439/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě
č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“, dle bodu č. 2.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2018,

Tisková
oprava
usnesení č.
1821/94/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 2
(S 0439/2018/SŘDaŽP) ke smlouvě č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce „Trvalkové
záhony na ul. Těšínská“ dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2018.
V bodě 3) a 4) se text „T: 5. srpna 2018“ mění na „T: 5. září 2018“

Bc. Aleš Boháč, MBA
Místostarosta
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Jaroslav Kudlička
člen rady

