Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
97. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 10. října 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1848/97/18
1849/97/18

Obsah
1) schvaluje program 97. schůze rady městského obvodu konané dne 10. října 2018.
1) projednala žádost ze dne 29. 8. 2018 pana Bc. L. N., bytem xxxxx o koupi pozemku parc.č.
798/4 k.ú. Radvanice, zahrada, o výměře 951 m² v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na
LV č. 1962 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku
parc. č. 798/4 k.ú. Radvanice, zahrada, o výměře 951 m² v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,
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 č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského
obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva,

1850/97/18

5) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje Radě města Ostravy dle bodu 2
tohoto usnesení
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu rady města.
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,
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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,

1851/97/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) projednala návrh na pověření Bc. Šárky Krkoškové vedením odboru organizačního
a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
2) pověřuje s účinností od 11. října 2018 Bc. Šárku Krkoškovou vedením odboru organizačního
a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, a to po dobu dlouhodobé
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Zdražilové, případně na dobu do ukončení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí,

1852/97/18

3) ukládá starostce městského obvodu, na základě pověření tajemníka Magistrátu města
Ostravy, zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: ihned.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517
o
30 tis. Kč
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517
o
81 tis. Kč

1853/97/18

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13015
na pol. 4116, ÚZ 13011

o
o

571 tis. Kč
780 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402
na § 3639, pol. 5171, ÚZ 93
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011

o
o
o
o

30 tis. Kč
81 tis. Kč
571 tis. Kč
780 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 19. října 2018.
1) projednala žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, zastoupenou na základě plné moci společností
Slezskomoravské komunikace Opava spol. s. r. o., sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava,
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého
materiálu.
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0469/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3216/3, o výměře 1.109 m2, jiná plocha, ostatní
plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „16010-024680
DZIP_C_OS_Ostrava, Lihovarská, CONTSYSTEM“ a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného –
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3, IČ: 04084063, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
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realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2018,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0469/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) projednala žádost ze dne 6. srpna 2018, podanou panem A. B., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 22/15, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0462/2018/MBaI s panem A. B., bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 1. srpna 2018, podanou panem P. N., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 22/14, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 28 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0465/2018/MBaI s panem P. N., bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 26. července 2018, podanou paní D. K., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 2027/85, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k.
ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0466/2018/MBaI s paní D. K., bytem xxxxx,
dle přílohy č. 3 b) 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: 31. října 2018,

1855/97/18

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0462/2018/MBaI,
S 0465/2018/MBaI a S 0466/2018/MBaI dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) projednala žádost ze dne 4. září 2018 podanou paní R. D., bytem xxxxx a panem P. J., bytem
xxxxx, zastoupené na základě plné moci M. Š., sídlem xxxxx, 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. 1767, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 12 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0467/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to části pozemku parc.
č. 1767, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 12 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 7. září 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 ReSpol s. r. o., sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu Ostrava –
Radvanice 3239/20, Pavelka, NNk, a to na části pozemku parc. č. 3239/4, ostatní komunikace,
ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 30 m2, dle příloh č. 2
a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0468/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
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a zakládající právo umístit a provést stavbu Ostrava – Radvanice 3239/20, Pavelka, NNk, a to
na části pozemku parc. č. 3239/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 30 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2018,

1856/97/18

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0467/2018/MBaI a S 0468/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) projednala žádost J. C., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 518/2017/MBaI uzavřené dne 24. října 2017, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0460/2018/MBaI s J. C., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiál,
3) projednala žádost T. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0647/2015/MBaI uzavřené dne 27. řijna 2015, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0461/2018/MBaI s T. B., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala výpověď z nájmu bytu podanou J. L., trvale bytem xxxxx dle přílohy č. 3 a)
předloženého materiálu,
6) bere na vědomí ukončení nájmu bytu ze dne 30. listopadu s J. L., trvale bytem xxxxx,
7) bere na vědomí zápis č. 9/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 4 a)
předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0463/2018/MBaI s P. B., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2, 4 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. listopadu 2018

1857/97/18

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků a smluv, dle bodů č. 2, 4 a 8
tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. listopadu 2018.
1) projednala žádost ze dne 11. září 2018, podanou panem J. V., bytem xxxxx, o pronájem části
pozemku parc. č. 1055, zahrada, o celkové výměře 1.368 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1055, zahrada, o výměře
1.150 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 7. září 2018, podanou paní M. S., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/125, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/125, zastavěná plocha
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a nádvoří, o výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého
materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2018,

1858/97/18

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů, dle bodů č. 2
a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) projednala návrh Nájemní smlouvy Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle přílohy č.1
předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

1859/97/18

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy
Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, Ostrava – Radvanice, o usnesení rady městského obvodu
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 12. října 2018.
1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice v celkové
pořizovací hodnotě 434 005,81 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. října 2018,

1860/97/18

4) ukládá předsedkyni likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Žaneta Rojíčková
T: 31. října 2018.
1) bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 21. března 2018 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) bere na vědomí zápis č. 4/2018 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. dubna 2018 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) bere na vědomí zápis č. 5/2018 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. června 2018 dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

1861/97/18

4) bere na vědomí zápis č. 6/2018 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 19. září 2018 dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
1) bere na vědomí zápis č. 17/2018 z jednání finančního výboru konaného dne 5. září 2018
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 17/2018 z jednání finančního
výboru dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
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1) projednala žádost JUDr. Miluše Rabasové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Z. U., statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Z. U. notářkou JUDr. Miluší Rabasovou, dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,

1863/97/18

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Miluši
Rabasovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 30. října 2018.
1) projednala návrh pojistné smlouvy č. 706-59338-13 vedený pod č. S 0473/2018/MBaI, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít pojistnou smlouvu č. 706-59338-13 vedenou pod č. S 0473/2018/MBaI
s Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, 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: 31. října 2018,

1864/97/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy č. 706-59338-13
vedené pod č. S 0473/2018/MBa, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2018.
1) projednala návrh výpovědi z nájmu bytu P. L., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení výpovědi z nájmu bytu P. L., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) tohoto
usnesení,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. listopadu 2018,

1865/97/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výpovědi, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. listopadu 2018.
1) projednala žádost ze dne 2. října 2018 podanou společností Ostravské vodárny
a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, o souhlas
s kácením dřeviny a udělení plné moci ke stavbě „Prodloužení sběrače B do Radvanic“, pro
pozemek parc. č. 2137/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřeviny a udělení plné moci ke stavbě „Prodloužení
sběrače B do Radvanic“, pro pozemek parc. č. 2137/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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
T: 31. října 2018,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s kácením dřeviny a udělení plné

6/7

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

moci, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta
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97. schůze ze dne 10. října 2018

T: 31. října 2018.

Ing. Boris Hřivna
člen rady

