
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
53. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 13. března 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1242/53/13 schvaluje program 53. schůze rady městského obvodu konané dne 13. března 2013. 

1243/53/13 1. rozhodla o záměru výpůjčky části pozemku  parc. č. 2217/22 zastavěná plocha  

a nádvoří v k. ú. Radvanice o výměře 165 m2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 26. března 2013. 

1244/53/13 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, bod 2. z 9. května 2007, 

1817/70, bod 7 a) z 2. prosince 2009, 

2085/79 z 21. dubna 2010 + 2200/82 z 2. června 2010, 

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

146/7 bod 4. z 2. března 2011, 

772/33/12 z 25. dubna 2012, 

773/33/12 z 25. dubna 2012, 

1114 bod 6./47/12 z 5. prosince 2012, 

1022 bod 2. b)/43/12 z 10. října 2012, 

1023 bod 3./43/12 z 10. října 2012. 

 

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. 

1245/53/13 1. rozhodla o záměru pronájmů pozemků pod garážemi: 

a) parc. č. 3277/11 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice o celkové výměře  

21 m2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) parc. č. 2027/41 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice o celkové výměře  

25 m2, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 26. března 2013.     

1246/53/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,  

o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší dodatečné povolení realizované 

stavby hospodářské budovy na pozemku p. č. 3043/2 v katastrálním území Radvanice  

dle Územního plánu města Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 205/2013) 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s dodatečným povolením realizované stavby hospodářské budovy na pozemku 

p. č. 3043/2 v katastrálním území Radvanice 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: 22. března 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 22. března 2013. 

1247/53/13 1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou  

se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2006, která zakazuje 

používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou  

se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2006, která zakazuje používání některých druhů 

paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování 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: 19. dubna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení.   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 19. dubna 2013. 

1248/53/13 1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, týkající  

se shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou  

se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu na území statutárního města Ostravy 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: 19. dubna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení.   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 19. dubna 2013. 

1249/53/13 1. Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodla o uzavření nájemní smlouvy  
č. 95/2013/MBaI na pronájem pozemku parc. č. 22/12, zastavěná plocha a nádvoří,            
o výměře 28 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s nájemkyní paní PaedDr. Drahomírou 
Vojtasíkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 27. března 2013, 
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3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 1 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Štěpán Košťál T: 27. března 2013. 

1250/53/13 1. projednala  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou prostřednictvím 

společnosti NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Sadová 609, Frýdek-Místek, PSČ 738 01,  

IČ 28633504, o vstup na pozemek  parc. č. 2755/1, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, týkající se stavby „Ostrava 2754/1, Nociar, příp.NN“  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 2755/1, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 100/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a smlouvě zakládající právo umístit a provést stavbu, spočívající v povinnosti 

budoucího povinného: statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,  

se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku 

parc. č. 2755/1, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

na ulici Podvrší, strpět umístění stavby „Ostrava 2754/1, Nociar, příp.NN“ a umožnit 

přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,  

a to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu  

400 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 3. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 26. března 2013, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 26. března 2013. 

1251/53/13 1. projednala oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů     

na životní prostředí pro záměr „Přemístitelná nádrž motorové nafty“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s realizací záměru „Přemístitelná nádrž motorové nafty“, 

 

3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zpracovat  

a zaslat na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství, stanovisko rady městského obvodu dle bodu č. 2. tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová T: 19. března 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření dle bodu č. 3. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 19. března 2013. 

1252/53/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,  

o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší přístavbu ke stávajícímu rodinnému 

domu na pozemcích p. č. 2638/1, 2638/7 v katastrálním území Radvanice dle Územního 

plánu města Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 259/2013) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s přístavbou ke stávajícímu rodinnému domu na pozemcích p. č. 2638/1, 
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2638/7 v katastrálním území Radvanice 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: 22. března 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 22. března 2013. 

1253/53/13 1.  rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření 

smlouvy č. S 0106/2013 na zpracování digitálního povodňového plánu pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0106/2013 na zpracování digitálního 

povodňového plánu pro městský obvod Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 1. dubna 2013, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření 

smlouvy o dílo č. S 0106/2013 na zpracování digitálního povodňového plánu pro městský 

obvod Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 1. dubna 2013.     

1254/53/13 bere na vědomí zápis č. 2/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 13. února 

2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1255/53/13 rozhodla o stažení materiálu č. 13 „Smlouva č. 99/2013/MBaI o právu provést stavbu“ 

z projednávání na 53. schůzi, 

1256/53/13 1. Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodla: 

 

a) o uzavření nájemní smlouvy č. 101/2013/MBaI  na pronájem pozemku parc. č. 690/30, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s nájemkyní 

paní Marcelou Náplavovou, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

b) o uzavření nájemní smlouvy č. 102/2013/MBaI  na pronájem pozemku parc. č. 690/31, 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, s nájemkyní 

paní Marcelou Náplavovou, bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 27. března 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemních smluv dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 27. března 2013. 

1257/53/13 bere na vědomí zápis č. 2/2013 z jednání komise životního prostředí při Radě městského 

obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. února 2013 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

1258/53/13 bere na vědomí informaci o průběhu a závěrečném vyúčtování X. Reprezentačního plesu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, který se uskutečnil dne 23. února 2013  

ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1259/53/13 1. projednala žádost pana Igora Konvičky, trvale bytem xxx o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu inženýrské sítě – „Novostavba rodinného domu na p.č. 
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3037/1, 3037/2, 3037/3, k.ú. Radvanice, ul. M. Magdonové“ vodovodní přípojky k RD, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 96/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

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

IČ 00845451-017 na části pozemku parc. č. 3227/4,  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

strpět umístění stavby „inženýrských sítí“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného Igora Konvičky, trvale 

bytem xxx, za jednorázovou úhradu ve výši 6.000,00 Kč + 1.260,00 Kč 21% DPH, celkem 

7260,- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 26. března 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 26. března 2013. 

1260/53/13 1. souhlasí s výzvou ředitelce Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, 

příspěvková organizace, Mgr. Šárce Honové, k dodržování pracovních povinností 

vyplývajících z § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„školský zákon“) a s upozorněním na možnost odvolání z funkce ředitelky základní školy 

v souladu s § 166 odst. 5, písm. a) školského zákona a § 73 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 22. března 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Ing. Štěpána 

Košťála, k podpisu výzvy, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 22. března 2013. 

1261/53/13 1. projednala žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy s nabídkou RPG RE 

Land, s.r.o. o odkoupení pozemků: 

parc. č. 611/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 430 m2, 

parc. č. 1486/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 170 m2, 

parc. č. 1486/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 135 m2, 

parc. č. 1487/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1346 m2, 

parc. č. 1487/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 344 m2, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. rozhodla o kladném stanovisku k nabytí pozemků: 

parc. č. 611/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 430 m2, 

parc. č. 1486/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 170 m2, 

parc. č. 1486/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 135 m2, 

parc. č. 1487/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1346 m2, 

parc. č. 1487/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 344 m2, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy a souhlasí  

se svěřením pozemků do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 
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3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 29. března 2013, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat majetkový odbor 

Magistrátu města Ostravy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,     

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 29. března 2013. 

1262/53/13 1. projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní 

pracoviště Ostrava na převod pozemku parc. č. 2141/3, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

jež je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, zeleň, o výměře 1431 m2,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o kladném stanovisku k nabytí pozemku parc. č. 2141/3, ostatní plocha, zeleň, 

o výměře 1431 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města 

Ostravy a souhlasí se svěřením pozemku do správy městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

   

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

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 29. března 2013, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat majetkový odbor 

Magistrátu města Ostravy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,     

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 29. března 2013. 

1263/53/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy bytového domu,      

na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě - Radvanicích“, formou zjednodušeného podlimitního řízení 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zaslání 

výzvy zájemcům k podání nabídek na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu  

a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic 

3. Petr Hnízda, jednatel společnosti RECTE.CZ, s.r.o.   

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  

3. Ing. Markéta Mojžíšková, projektový manažer RECTE.CZ, s.r.o. 

 

hodnotící komise a komise pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel  

3. Ing. Jakub Guňka, projektant   

4. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic  

5. Petr Hnízda, jednatel společnosti RECTE.CZ, s.r.o.    

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí    

3. Jan Kania, jednatel společnosti PPS Kania s.r.o.  

4. Ing. Svatopluk Běrský,vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
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5. Ing. Markéta Mojžíšková, projektový manažer RECTE.CZ, s.r.o.  

   

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny 

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

na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: dle zákonných lhůt. 

1264/53/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Stavební úpravy bytového domu, na ul. Třanovského 29 v Ostravě-Radvanicích“,  

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a zaslání výzvy zájemcům k podání nabídek na zhotovitele předmětné stavby  

v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

2. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic 

3. Petr Hnízda, jednatel společnosti RECTE.CZ, s.r.o.   

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  

3. Ing. Markéta Mojžíšková, projektový manažer RECTE.CZ, s.r.o. 

 

hodnotící komise ve složení: 

členové 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel  

3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic    

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí    

3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 

    

3. ukládá vedoucímu majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 

smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto usnesení, radě 

městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. dubna 2013. 

1265/53/13 rozhodla o doplnění usnesení č. 1226/52/13 ze dne 27. února 2013 v bodě 3.,  

kdy za stávající text se doplňuje text následující: „a doporučuje statutárnímu městu 

Ostrava souhlasit s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1566/1 a parc. č. 1891, oba 

vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava a se svěřením těchto pozemků do správy městského obvodu, budou-li                  

ve vlastnictví města a dále doporučuje statutárnímu městu Ostrava nesouhlasit                    

s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 654/2, parc. č. 1786, parc. č. 1831, vše vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava“.   

1266/53/13 bere na vědomí informaci o organizačním opatření k zajištění oslavy Dne učitelů, které  

se uskuteční dne 13. května 2013 v Divadle loutek Ostrava. 
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Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


