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Usnesení  
38. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 18. července 2012 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

865/38/12 1. schvaluje program 38. schůze rady městského obvodu konané dne  

18. července 2012. 

866/38/12 1. bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise pro obsazení pracovního místa 

vedoucího odboru majetkového, bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje dnem 1. 8. 2012, na návrh tajemnice úřadu městského obvodu, v souladu  

s ust. § 102, odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, na pracovní místo vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice Ing. Hanu Dlouhou, xxx, trvale bytem 

xxx. 

867/38/12 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 

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. 

868/38/12 1. bere na vědomí zápis z 16. jednání sociální komise rady městského obvodu, které  

se konalo dne 13. června 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

869/38/12 1. bere na vědomí zápis č. 7/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 18. června 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 7/2012 dle bodu 1. tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 13. září 2012. 

870/38/12 1. souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic se zajištěním výkonu 

zadavatelské činnosti veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy bytového domu,  

ul. Třanovského 21, 23, 25 v Ostravě-Radvanicích“ společností: SELLER MORAVIA, 

s.r.o. se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Kounicova 2929/5, PSČ 702 00, IČ 25829637,  

 

2. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit všechny potřebné úkony související s výkonem zadavatelské 
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činnosti předmětné veřejné zakázky,  

Z: Jarmila Kolkopová T: 30. září 2012. 

871/38/12 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu  

č. 9/2012 ze dne 18. června 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit k projednání zápis z jednání kontrolního 

výboru dle bodu č. 1 zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 13. září 2012. 

 

872/38/12 1. rozhodla o stažení materiálu č. 6 s názvem „Žádost ředitelky Základní školy Ostrava – 

Radvanice, Vrchlického 401/5, příspěvková organizace, o zpřístupnění veřejných WC“  

z programu schůze. 

873/38/12 1. projednala žádost p. Jiřího Sněhoty o zřízení věcného břemene na přípojky vody a plynu 

+ plocha vjezdu a výjezdu k jejich rodinnému domu, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 352/2012/MBaI o zřízení věcného břemene, spočívající 

v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, adresou 

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

parc. č. 2067, ul. Na Pasekách v  k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět  umístění stavby 

„inženýrských sítí + plocha vjezdu a výjezdu“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti 

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných manželů Jiřího 

a Michaely Sněhotových, adresou xxx, za jednorázovou úhradu ve výši 15.680,-- Kč + 

3.136,-- Kč 20% DPH, celkem 18.816,-- Kč včetně 20% DPH, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

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

Z: Jarmila Kolkopová           T: 27. července 2012, 

 

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

břemene dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál            T: 27. července 2012. 

874/38/12 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o., 

Orlová-Lutyně, o zřízení věcného břemene na stavbu „Ova, Bartovice, p. Kraus, přípojka 

NN“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 353/2012/MBaI o zřízení věcného břemene, spočívající 

v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, adresou 

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

parc. č. 1044, ostatní plocha, ostatní komunikace na ul. Za Školkou  v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, strpět umístění stavby „Ova, Bartovice, p. Kraus, přípojka NN“ a umožnit přístup 

k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 

oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02,  IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 5.120,-- Kč + 1.024,-- Kč  20% 

DPH, celkem  6.144,-- Kč, včetně 20% DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

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

Z: Jarmila Kolkopová           T: 27. července 2012, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného 
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břemene dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál            T: 27. července 2012. 

875/38/12 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím firmy Ing. Martin Barteček, 

Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek, o  vstup na pozemky parc. č. 3270/2, 1613 a 1612 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, z důvodu umístění zemní kabelové přípojky ke stavbě 

„Ostrava, 1622/7-Krupička, přípojka NN“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 3270/2, 1613 a 1612 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 354/2012/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-

Radvanice, IČ 00845451-17 na částech pozemků parc. č. 3270/2, 1613 a 1612 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby a umožnit přístup ke stavbě „Ostrava, 

1622/7-Krupička, přípojka NN“ 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 

dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

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

Z: Jarmila Kolkopová           T: 27. července 2012, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál            T: 27. července 2012. 

876/38/12 1. bere na vědomí zápis č. 5/2012 z jednání komise životního prostředí při Radě městského 

obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 30. května 2012 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. bere na vědomí zápis č. 6/2012 z jednání komise životního prostředí při Radě městského 

obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 27. června 2012 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu. 

877/38/12 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, 

oddělení komunálního o posouzení možnosti umístění stanoviště na separaci odpadů 

v křižovatce ulic  Na Pasekách a U Důlňáku, na části pozemku p. č. 1965 v k.ú. Bartovice 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se zřízením nového stanoviště na separaci odpadů v křižovatce ulic  

Na Pasekách a U Důlňáku, na části pozemku p. č. 1965 v k.ú. Bartovice, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, oddělení komunální, stanovisko rady 

městského obvodu dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová,   T : 31. července 2012, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 

rady městského obvodu ke zřízení nového stanoviště na separovaný sběr odpadů  

v křižovatce ulic Na Pasekách a U Důlňáku, na části pozemku p.č. 1965 v k.ú. Bartovice, 

Z: Ing. Štěpán Košťál,   T : 31. července 2012. 
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878/38/12 1. projednala žádost společnosti OZO Ostrava s.r.o. o vstup na pozemek parc. č. 3216/6 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava z důvodu umístění inženýrských sítí ke stavbě „Zpevněná 

plocha pro sběrný dvůr OZO“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. souhlasí se vstupem na  pozemek parc. č. 3216/6 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 355/2012/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-

Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 3216/6 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, strpět umístění inženýrských sítí ke stavbě „Zpevněná plocha pro sběrný dvůr 

OZO“ v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího 

oprávněného: OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava,  

IČ 62300920, za jednorázovou úhradu 400,-- Kč/m² dotčeného pozemku, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

4. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 3. tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová           T: 27. července 2012, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál            T: 27. července 2012. 

879/38/12 1. projednala žádost společnosti HGE, s.r.o. Ostrava o vstup na pozemek v k.ú. Bartovice 

pro investora stavby statutární město Ostrava, z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce 

vodovodu ul. Za Ještěrkou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. 

Bartovice, 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 zpracování projektové dokumentace, realizace a umístění stavby 

„Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou“ pro společnost HGE, s.r.o., se sídlem Do Špice 

749/10, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ 61947121, kdy investorem je statutární město 

Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30, IČ 00845451, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

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

Z: Jarmila Kolkopová              T: 27. července 2012, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku 

s realizací a umístěním stavby dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                T: 27. července 2012. 

880/38/12 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 

o stanovisko k umístění vzorkové prodejny interiérových dveří a obložkových zárubní 

a sklad těchto výrobků na pozemcích p.č. 1689, 1690/1v katastrálním území Bartovice 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. nesouhlasí s umístěním vzorkové prodejny interiérových dveří a skladu na pozemcích 

p.č. 1689, 1690/1v katastrálním území Bartovice 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: 31. července 2012, 
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál                         T: 31. července 2012. 

881/38/12 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 

o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby „Kryté stání včetně skladu a jímky“ na pozemku  

p.č. 1896/1 v katastrálním území Bartovice dle Územního plánu města Ostravy k vydání 

koordinovaného stanoviska (KS 812/2012) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s umístěním stavby „Kryté stání včetně skladu a jímky“ na pozemku  

p.č. 1896/1 v katastrálním území Bartovice 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                          TE: 31. července 2012, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

souhlasného stanoviska  se stavbou „Kryté stání včetně skladu a jímky“ na  pozemku  

p.č. 1896/1 v katastrálním území Bartovice,   

Z: Ing. Štěpán Košťál                         TE: 31. července 2012. 

882/38/12 1. bere na vědomí zápis č. 5/2012 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 30. května 2012 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

883/38/12 1. projednala žádost p. Marcely Žlebkové, xxx, bytem xxx o poskytnutí finančního 

příspěvku na opravu plotu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o neposkytnutí finančního příspěvku na opravu plotu v délce cca 35 m mezi 

pozemky parc. č. 697/2 ve vlastnictví p. Marcely Žlebkové) a parc. č. 730/10 (ve vlastnictví 

SMO, svěřená správa MěOb Radvanice a Bartovice), oba v k.ú. Radvanice,  

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová T: 31. července 2012. 

884/38/12 1. rozhodla o podání žaloby o vyklizení bytu č. 1 na ulici Těšínská 261/1105, 716 00 

Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová T: 31. července 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu žaloby o vyklizení bytu č. 1 na ulici 

Těšínská 261/1105, 716 00 Ostrava-Radvanice dle bodu 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. července 2012. 

885/38/12 projednala opětovně žádost p. Šárky Morcinkové o uzavření dohody o odstoupení 

od Smlouvy č. 92/2011/MBŠaK o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění 

dodatku č. 1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o neuzavření dohody o odstoupení od Smlouvy č. 92/2011/MBŠaK o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene ve znění dodatku č. 1 v rámci stavby „Terénní úpravy 

budoucí výstavby rodinných domů a tenisového kurtu“ ze dne 29.4.2011 s p. Šárkou 

Morcinkovou, adresou xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a následně vyzvat 

žadatelku p. Šárku Morcinkovou k jednání za účelem koupě pozemku parc. č. 414/1 o 
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celkové výměře 1019 m2 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

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

Z: Jarmila Kolkopová          T: 27. července 2012. 

886/38/12 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 356/2012/MBaI, ke smlouvě o nájmu 

bytu s p. Jarmilou Ščerbovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o proplacení výměny plastových oken v bytě č. 9 na ul. Pátova 656/4, Ostrava-

Radvanice, p. Táňi Maťugové, ve výši 15.827 Kč za předpokladu, že p. Táňa Maťugová 

uhradí svůj dluh vůči městskému obvodu ve výši 27.000 Kč dle sjednaného splátkového 

kalendáře. Nebude-li sjednaný splátkový kalendář dodržen, k proplacení částky 15.827 Kč 

nedojde, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová T: 31. července 2012, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 

dle bodu 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. července 2012. 

887/38/12 rozhodla na návrh odboru organizačního a vnitřních věcí o uzavření kupní smlouvy  

č. S 0357/2012 na „Prodej užitkového vozidla Seat Inca“ s kupujícím: Auto Heller s.r.o. 

se sídlem Cihelní 481/49, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47683341, DIČ 

CZ47683341, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření kupní smlouvy č. S 0357/2012, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner  T: 27. července 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0357/2012,  

dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 27. července 2012.     

888/38/12 1. rozhodla na návrh odboru organizačního a vnitřních věcí o udělení plné moci č. 10/2012 

společnosti AUTO Heller, s r.o. se sídlem Cihelní 481/49, 70200 Ostrava, IČ: 47683341, 

zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka  

č. 4787, zastoupené panem Alešem Gajdou k zastupování statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, ve věci zajištění potřebných formalit  

v souvislosti s odhlášením motorového vozidla zn. Seat Inca, barva červená, RZ 1T4 7700, 

jehož je městský obvod bezvýhradným majitelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci č. 10/2012, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,    

Z:  Mgr. Šárka Tekielová        T: 27. července 2012. 

889/38/12 1. bere na vědomí zápis č. 6/2012 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 13. června 

2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

890/38/12 1. souhlasí se zapůjčením osobního motorového vozidla zn. Peugeot Boxer, RZ 7T7 1626, 

Sboru dobrovolných hasičů Radvanice, IČ 64989950, pro potřeby výcvikového zájezdu 

členů sboru ve Slovinsku od 31. srpna 2012 do 9. září 2012, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení o užívání firemního 

automobilu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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Z:  Mgr. Šárka Tekielová        T:  31. července 2012. 

891/38/12 1. bere na vědomí zápis ze 17. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konaného dne 12. června 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

892/38/12 1. bere na vědomí organizační opatření k zajištění Setkání jubilantů Radvanic a Bartovic, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

893/38/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery z VPS SR  

na pol. 4111, ÚZ 98 216     o           124 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511     o           130 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 98 216     o           124 tis. Kč 

 

zvyšují se kapitálové výdaje  

na § 5299, pol. 6121     o             70 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121     o             60 tis. Kč 

 

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  

1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 31. července 2012. 

894/38/12 1. projednala návrh Memoranda o vzájemné součinnosti a spolupráci při zajišťování 

bytových potřeb pro občany městského obvodu Radvanice a Bartovice včetně návrhu 

Spolupráce s městským obvodem Radvanice a Bartovice v oblasti pronájmu bytů dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.  

a) rozhodla uzavřít Memorandum o vzájemné součinnosti a spolupráci při zajišťování 

bytových potřeb pro občany městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

b) pověřuje starostku městského obvodu podpisem memoranda dle bodu 2a) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: do 31. července 2012. 

895/38/12 1. bere na vědomí informaci o organizačním opatření městského obvodu Radvanice 

a Bartovice k zajištění XVIII. Bartovické pouti ke Sv. Anně, která se uskuteční dne 

28. července 2012 v prostorách u ZŠ na ul. Bartovická a hasičské zbrojnice v Ostravě – 

Bartovicích. 

896/38/12 1. souhlasí se zněním odpovědi na podání s názvem „Petice za odvolání ředitelky Základní 

školy Ostrava-Radvanice, p.o., Trnkovecká 55/867, 716 00 Ostrava-Radvanice dle čl. 18 

Listiny základních a práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním“ dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat odpověď zástupci petičního výboru  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Ing. Štěpán Košťál         T: 20. července 2012, 

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit petici k projednání zastupitelstvu 

městského obvodu, 

Z: Ing. Štěpán Košťál         T: 13. září 2012. 

897/38/12 1. bere na vědomí „Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti“ provedené 

Českou školní inspekcí ve dnech 14. – 16. května 2012 u právnické osoby vykonávající 
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činnost Mateřské školy Těšínská 279, Ostrava-Radvanice, příspěvková organizace. 

898/38/12 1. bere na vědomí výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí na činnost a chování 

ředitelky Základní školy, Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace. 

899/38/12 1. projednala žádost Ing. Kateřiny Tomanové, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 358/2012/MBaI ke smlouvě  

č. 358/2011/MBŠaK o pronájmu Společenského domu s p. Kateřinou Tomanovou, bytem 

xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová  T: 31. července 2012, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě 

o pronájmu Společenského domu dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 31. července 2012. 

900/38/12 1. projednala žádost společnosti DHV CR, spol. s r.o., pobočka Ostrava, Hollarova 3119/5, 

702 00 Ostrava, o souhlas se vstupem na pozemky v rámci stavby „Cyklistické trasy O, 

Ostrava-Radvanice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 2075/9, 2090, 2094/2, 2127, 2131/3, 2139/1, 

2140/1, 3215/1, 3215/2, 3258,, 3275/1 a 3276/1 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 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 a s umístěním stavby „Cyklistické trasy O, Ostrava-Radvanice“  

pro společnost DHV CR, spol. s r.o., pobočka Ostrava, Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava, 

IČ 45797170,  

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

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

Z: Jarmila Kolkopová              T: 27. července 2012. 

901/38/12 1. rozhodla o stažení přínosu č. 3 s názvem „Žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice,  

Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, o souhlas zřizovatele s převedením prostředků  

z rezervního fondu do investičního fondu“ z programu schůze. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


