
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
74. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady městského obvodu konané dne 29. ledna 2014. 

1788/74/14 

 

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, bod 2. z 9. května 2007, 

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, 

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. 

1789/74/14 

 

1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvýší financování 

na pol. 8115 o 487 tis. Kč 

na pol. 8115 o 1 110 tis. Kč  

 

zvýší běžné výdaje  

na § 3399, pol. 5139 o 150 tis. Kč 

na § 6171, pol. 51xx o 118 tis. Kč 

 

zvýší kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121 o 210 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121 o 1 110 tis. Kč 

  

2.  ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

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

1790/74/14 

 

1.  bere na vědomí zápis č. 10/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne           

18. prosince 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2.  bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne             

16. ledna 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.  

1791/74/14 1.  souhlasí se zapůjčením osobního motorového vozidla zn. Peugeot Boxer, RZ 7T7 
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 1626, Sboru dobrovolných hasičů Bartovice, IČ: 64989747, U Statku 422/8, 717 00 

Ostrava – Bartovice za účelem zimního soustředění členů sboru v italských Dolomitech 

od 01.02.2014 do 08.02.2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

automobilu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

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

1792/74/14 

 

1.  projednala žádost společnosti UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, 720 00 

Ostrava-Hrabová, IČ: 45192260, o udělení souhlasu s realizací stavby „Odplyňovací vrty 

VM-OV č. 117 a VM-OV č. 118“ a se vstupem na pozemek parc. č. 730/1  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, z důvodu realizace projektu „35/AKT-aktualizovaný 

projekt č. 35 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2.  souhlasí s udělením souhlasu s realizací stavby „Odplyňovací vrty VM-OV č. 117         

a VM-OV č. 118“ a se vstupem na pozemek parc. č. 730/1 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice,  z důvodu realizace projektu „35/AKT-aktualizovaný 

projekt č. 35 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, pro společnost UNIGEO a.s.,             

se sídlem Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 45192260, a to za podmínky, 

že vlastní realizace vrtů proběhne až po uzavření řádných smluv o věcném břemeni, 

 

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

2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský       T: 15. února 2014, 

 
4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                    T: 15. února 2014. 

1793/74/14 

 

1. ruší usnesení č. 2109/79, bod 1. ze dne 21. dubna 2010 „Pravidla o úhradě služeb 

spojených s bydlením, drobných oprav a běžné údržby bytu v domě s pečovatelskou 

službou“ a usnesení  č. 2058/77, bod 1. ze dne 24. března 2010 „Pravidla o úhradě služeb 

spojených s bydlením, drobných oprav a běžné údržby bytu“, 

 

2. schválila „Pravidla o úhradě a výměně vnitřního vybavení“, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3. schválila „Pravidla o úhradě drobných oprav a běžné údržby“, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

4. schválila „Pravidla o rozsahu služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor 

v bytových domech a jejich rozúčtování“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

5. bere na vědomí vzor smlouvy o nájmu bytu pro byty v majetku statutárního města 

Ostravy, svěřené do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu, 

 

6. bere na vědomí vzor smlouvy o nájmu bytu pro byty v domě s pečovatelskou službou 

na ul. Bartovická 606/10 v Ostravě - Bartovicích, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

7. projednala žádost p. Zdeňky Majkusové, bytem xxx, xxx a rozhodla o neprovedení 
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výměny vany za sprchový kout v bytě č. 2 na xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu, 

 

8.  projednala žádost p. Marie Gonové, bytem xxx, xxx a rozhodla o snížení obytné 

plochy obývacího pokoje o 0,40 m
2
  bytu č. 2 a 3 na ul. Revírní 435/2, 716 00 Ostrava - 

Radvanice, s účinností od 1. března 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

9.  rozhodla o výši poskytovaných služeb spojených s užíváním bytu pro rok 2014,  

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

10.    rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 17/2014/MBaI, ke smlouvě  

č. 19/2013/MBaI se Sociálním bydlením CENTROM, org . j., Sirotčí 765/45a, Vítkovice, 

70300 Vítkovice, Ostrava - město, IČ 22765671, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

11.    rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120964329     

(č. 19/2014/MBaI) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

12.    rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120964334     

(č. 20/2014/MBaI) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

13.    rozhodla o uzavření smlouvy č. 15/2014/MBaI o provedení stavebních úprav  

s  p. Marcelou Náplavovou, bytem Matušínského 1043/6, 716 00 Ostrava – Radvanice, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

14.    rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21/2014/MBaI s p. Miroslavou 

Dychusovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodů 1 - 14 tohoto usnesení, 

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

 

16.    zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu bytu, dodatku 

ke smlouvě o nájmu bytu, smlouvy o provedení stavebních úprav a smluv o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě dle bodů 10, 11, 12, 13 a 14 tohoto 

usnesení, 

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

1794/74/14 

 

1.  ruší usnesení č. 1720/71/13 ze dne 4. 12. 2013, 

 

2.  projednala žádost o schválení oprav v odpisech a likvidaci movitého majetku 

Základní školy Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3.  souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u: 

Základní školy Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, v celkové 

pořizovací hodnotě 27.515,10 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

      

4.   ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu 

č. 3 tohoto usnesení,   

Z: Mgr. Irena Kopciuchová             T: 14. února 2014. 
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1795/74/14 

 

rozhodla o stažení materiálu s názvem „Změna dodatku ke zřizovací listině Základní 

školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace“ z projednávání. 

1796/74/14 1.  projednala protokol o kontrole České školní inspekce v Mateřské škole Ostrava -

Radvanice, Těšínská 206/279, příspěvková organizace a vyjádření ředitelky školy, 

 

2.   bere na vědomí protokol o kontrole České školní inspekce v Mateřské škole Ostrava -

Radvanice, Těšínská 206/279, příspěvková organizace, a vyjádření ředitelky školy. 

1797/74/14 bere na vědomí zápis z 31. jednání sociální komise rady městského obvodu, které  

se konalo dne 15. ledna 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1798/74/14 rozhodla o stažení materiálu s názvem „Pronájem společenského domu – p. Novotný“ 

z projednávání. 

1799/74/14 1.  projednala návrh na vypsání výběrového řízení na poskytnutí účelových transferů 

z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014 a návrh zásad             

na poskytnutí účelových transferů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2.  doporučuje zastupitelstvu městského vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí účelových 

transferů z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014 a schválit 

návrh zásad na poskytnutí účelových transferů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

s úpravou termínů předkládání žádostí a projednání v komisi pro výběr projektů a určení 

výše účelových transferů, 

 

3.  ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu 2. tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z.: Mgr. Šárka Tekielová                T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1800/74/14 1. ruší usnesení č. 1750/72/13, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy                     

č. 639/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, 

 

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

1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský       T: 15. února 2014. 

1801/74/14 1.   projednala žádost společnosti CANIS SAFETY, a.s. se sídlem U Skály 70/62, 72526 

Ostrava – Krásné Pole, IČ 268161121 o koupi části pozemku parc. č. 867/2 ostatní 

plocha, jiná plocha o  výměře 566 m
2 

, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 
 

2.  doporučuje zastupitelstvu  městského obvodu  souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 867/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 566 m
2 

 v  k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

2 tohoto usnesení, 

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

 

4.  ukládá místostarostovi městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál         T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1802/74/14 1.  bere na vědomí dle usn. č. 1777/73/14 návrh vyjádření k žádosti pana Petra Krupičky, 

trvale bytem xxx, xxx, týkající se požadavku sdělení důvodu zaslání podnětu k zahájení 

vodoprávního řízení a sdělení osoby, která podnět na městský obvod podala dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu, 
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2.  ukládá místostarostovi zaslat panu Petru Krupičkovi, trvale bytem xxx, xxx v rámci 

své svěřené působnosti vyjádření k žádosti dle bodu č. 1 tohoto usnesení, s doplněním o 

informaci týkající se kompetencí místostarosty, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                     T: 3. února 2014. 

1803/74/14 1.  projednala změnu termínu, z  28. ledna 2014 na 4. února 2014,  předložení žádosti       
o poskytnutí dotace z  Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení, 
podprogram 117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 včetně změny 
žádosti o předběžné financování projektu „Dům s pečovatelskou službou Ostrava -
Bartovice II“ v souvislosti s možným čerpáním dotace ve výši 4 200 tis. Kč  k projednání 
Radě města Ostravy,   
 
2.  ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace                      
z  Ministerstva pro místní rozvoj  v rámci programu Podpora bydlení, podprogram 
117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 na projekt „Dům 
s pečovatelskou službou Ostrava-Bartovice II“  k projednání Radě města Ostravy dle 
bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z:  Mgr. Šárka Tekielová                   T:  4. února  2014, 
 
3. ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o předběžné 
předfinancování a spolufinancování projektu „Dům s pečovatelskou službou Ostrava -
Bartovice II“ dle přílohy č. 1   předloženého materiálu, 
Z:  Mgr. Šárka Tekielová                   T:  4. února  2014, 
 
4.  rozhodla o zrušení bodu č. 3., č. 4. usnesení Rady městského obvodu Radvanice           

a Bartovice č. 1785/73/14 ze dne 15. ledna 2014, 

5.  ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace „Dům 
s pečovatelskou službou Ostrava - Bartovice II“ k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu dle bodů č. 2., č. 3. tohoto usnesení, 
Z:  Mgr. Šárka Tekielová                   T:  do 16. února  2014. 

Materiály 

projednané 

radou 

městského 

obvodu bez 

přijatého 

usnesení 

Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


