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Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané 
dne 26. března 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1872/78/14 1. schvaluje program 78. schůze rady městského obvodu konané dne  26. března 2014. 

1873/78/14 1. souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení č.: 

53/33, 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, 

1777/73/14 bod 3. z 15. ledna 2014, 

 

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. 

1874/78/14 1. projednala žádost JUDr. Hanuše Jelínka, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu 

s vydáním nepatrného majetku po zemřelém Mikuláši Balogovi, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.  souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Mikuláši Balogovi notářem JUDr. Hanušem 

Jelínkem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notáře 

JUDr. Hanuše Jelínka o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                                          T: 28. března 2014. 

1875/78/14 1.  projednala žádost JUDr. Radmily Buroňové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku nepatrné hodnoty po zemřelém Karlu Krchovi, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.  nesouhlasí s vydáním majetku po zemřelém Karlu Krchovi notářkou JUDr. Radmilou 

Buroňovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku 

JUDr. Radmilu Buroňovou, o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                                          T: 28. března 2014. 
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1876/78/14 1. projednala Protokol o kontrole dle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 259/2012 

Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, provedené zaměstnanci Archivu města 

Ostravy dne 11.3.2014 na Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice (dále jen 

Protokol o kontrole),  

 

2. schvaluje opatření k odstranění nedostatků uvedených v Protokole o kontrole dle Příkazu 

tajemnice č.1/2014 uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu 

zajistit realizaci příkazu dle bodu 2. tohoto usnesení  

Z: Ing. Renáta Spěváková                                    T: 31. března 2015. 

1877/78/14 1.  rozhodla na základě záznamu hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Údržba veřejné zeleně a úklid 

veřejných prostranství včetně hřbitovů v městském obvodě Radvanice a Bartovice“, zadané 

v  souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve  znění 

pozdějších předpisů o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření  smlouvy o poskytování 

služeb č. S 0051/2014/MBaI s  vybraným uchazečem za cenu nejvýše přípustnou 

339.280,-- Kč bez DPH s poskytovatelem: 

Miroslavem Langrem,  

místo podnikání: Vrchlického 365/16, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 478 37 314, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření smlouvy o poskytování služeb č. S 0051/2014/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                                   T: 10. dubna 2014, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo 

č. S 0051/2014/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                                         T: 10. dubna 2014.     

1878/78/14 1. projednala návrh na prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu 

veřejně prospěšných prací Miroslava Bandyho, Patrika Bandyho, Taťány Dunkové 

a Ladislava Pollacha dle příloh č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s prodloužením pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu veřejně 

prospěšných prací Miroslava Bandyho, Taťány Dunkové a Ladislava Pollacha dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, 

 

3. nesouhlasí s prodloužením pracovního poměru zaměstnance zařazeného k výkonu veřejně 

prospěšných prací Patrika Bandyho dle důvodové zprávy předloženého materiálu, 

 

4. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu, 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, a informovat zaměstnance zařazeného 

k výkonu veřejně prospěšných prací Patrika Bandyho o rozhodnutí rady městského obvodu 

dle bodu č. 3 tohoto usnesení 

Z: Ing. Renáta Spěváková                                    T: 30. dubna 2014. 

1879/78/14 1. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 19/2014“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu pro zmocněnce JUDr. Miroslava Pavelku, advokáta zapsaného 

u ČAK v Praze pod evid.č. 3061, se sídlem Petřvald 353, 742 60 Petřvald k zastupování 

zmocnitele ve věci vymáhané pohledávky za pohřbení Vlastimila Skotnicy, 

nar. 20. května 1948 vůči povinnému: 
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Pavlu Žůrkovi, nar. 24. prosince 1966 

            

a aby v tomto řízení zastupoval zmocnitele u Okresního soudu v Ostravě ve všech právních 

věcech, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy 

a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatňované nároky, vzdával se nároků, 

podával opravné prostředky, námitky, nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, 

plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, 

 

2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto usnesení  

Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 2. dubna 2014. 

1880/78/14 1. projednala oznámení o konání silničních závodů motocyklů „Okruh Františka Bartoše“ na 

území městského obvodu Radvanice a Bartovice ve dnech 12. - 13. července 2014 

občanského sdružení RABA Motosport, sídlem Paculova 10, Ostrava-Radvanice, 

IČ:22723161 ze dne 4. března 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. bere na vědomí oznámení o konání silničních závodů motocyklů „Okruh Františka 

Bartoše“ na území městského obvodu Radvanice a Bartovice ve dnech 12 - 13. července 

2014 občanského sdružení RABA Motosport, sídlem Paculova 10, Ostrava-Radvanice, 

IČ:22723161 ze dne 4. března 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat občanské 

sdružení RABA Motosport o rozhodnutí rady dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 20. dubna 2014  

 

4. rozhodla: 

o oznámení záměru výpůjčky: 

část pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o  velikosti cca 

4 000 m2,  

část pozemku parc. č. 780/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 1 000 m2, 

část pozemku parc. č. 730/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o  velikosti cca 

200 m2,  

část pozemku parc. č. 730/11, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o  velikosti cca 

4 000 m2,  

část pozemku parc. č. 694/1, ostatní plocha, jiná plocha o  velikosti cca 1 000 m2,  

vše v k.ú. Radvanice 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

5. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto 

usnesení dle bodu 4, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:  10. dubna 2014. 

1881/78/14 1. projednala žádost pana Ervina Morice, bydlištěm xxx, xxx o prodej části pozemku parc. 

č. 79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43,51 m2 ,  v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu  městského obvodu  souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace  o  výměře 43,51 m2 ,  v k. ú. 

Bartovice, 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: dle termínu zastupitelstva, 
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4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: dle termínu zastupitelstva. 

1882/78/14 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 19/2014 ze dne 24. února 2014, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis z jednání kontrolního výboru 

Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: dle termínu zastupitelstva. 

1883/78/14 1. projednala „Žádost o zřízení smlouvy o právu provést stavbu p. Zdeňka Lukáše, 

nar. xxx, bytem xxx, xxx,  týkajících se stavby „Přístavba ke stavbě č. popisné 1136“ na 

pozemku parc. č. 262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 95/2014/MBaI zakládající právo umístit a provést stavbu 

na cizím pozemku, spočívající v povinnosti povinného Statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – 

Radvanice, IČ 00845451, strpět na pozemku parc. č. 262/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, umístění stavby „Přístavba ke stavbě 

č. popisné 1136“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami 

či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného Zdeňka Lukáše, bytem Garbova 1588/8, 

710 00 Ostrava, 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: 15. dubna 2014, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy zakládající právo umístit 

a provést stavbu na cizím pozemku dle bod 3. tohoto usnesení, 

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

1884/78/14 1. bere na vědomí zápis č. 2/2014 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 108/2014/MBaI s p. Petrou Kaločajovou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 109/2014/MBaI s p. Lucií Grygerkovou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 110/2014/MBaI s p. Adamem Sulkem, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 111/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 80/2013/MBaI s p. Petrem Pavlorkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 112/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 115/2012/MBŠaK s p. Jakubem Lévem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu, 
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7. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 113/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 116/2012/MBŠaK s p. Vlastimilem Hrubým, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu, 

 

8. rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. 114/2014/MBaI, k nájemní smlouvě 

č. 357/2009/OMBŠK, se Sociálním bydlením CENTROM, org. j., Sirotčí 765/45a, 

Vítkovice, 70300 Vítkovice, Ostrava-město, IČ 22765671, dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu, 

 

9. projednala a doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít 

dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři č. 115/2014/MBaI s p. Renatou Laryszovou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 116/2014/MBaI s p. Renatou Hovjackou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

11. projednala a doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít  

dohodu o přistoupení k závazku č. 117/2014/MBaI s p. Renatou Hovjackou, bytem xxx, 

xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 

- 11 tohoto usnesení, 

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

 

13.  ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o uzavření 

dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři č. 115/2014/MBaI a dohody o přistoupení k 

závazku č. 117/2014/MBaI Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice 

dle bodů 9 a 11 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: dle termínu zastupitelstva 

 

14.  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů a dodatků ke 

smlouvám o nájmu bytů dle bodů 2,3,4,5,6,7,8 a 10 tohoto usnesení, 

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

1885/78/14 1. odvolává s účinností od 27. března 2014 členy povodňové komise: 

• Radima Srovnala, bytem xxx, xxx, 

• Ing. Vladimíra Macuru, bytem xxx, xxx, 

• Antonína Bergera, bytem xxx, xxx, 

 

2. jmenuje s účinností od 27. března 2014 členy povodňové komise: 

• Jiřího Gavláka, bytem xxx, xxx, 

• Ing. Jindřicha Nováka, bytem xxx, xxx, 

 

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

seznamu členů povodňové komise v systému POVIS dle bodu č. 1. a 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 20. dubna 2014. 

1886/78/14 1. projednala „Žádost o povolení umístění poštovní odkladné schránky“ České pošty, s.p.. 

Dodejny II. Ostrava 2, oddělení listovní dodejny, Watova 1046/19, 702 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s umístěním odkladné schránky na pozemku parc. č. 258/5 v k.ú. Radvanice, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat 

Českou poštu, s.p. o rozhodnutí rady dle bodu 2  tohoto usnesení, 

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

1887/78/14 1. projednala žádost pana Petra Jurečka a paní Libuše Jurečkové, bydlištěm xxx, xxx o 

odkoupení části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 

m2  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2  v k. ú. 

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

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: dle termínu zastupitelstva, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: dle termínu zastupitelstva. 

1888/78/14 1. bere na vědomí zápis č. 6/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 9. prosince 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zprávu 

o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za 

rok 2013, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 6/2013 a zprávu o činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2013 

dle bodu 1. tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: dle termínu zastupitelstva. 

1889/78/14 bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě městského 

obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. února 2014 dle přílohy předloženého materiálu. 

1890/78/14 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 2 

vedeného pod č. S 0097/2014/MBaI ke smlouvě  o  dílo  č. S 0489/2013/MBaI ze dne 23. 

září 2013 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, 

Těšínská 87, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností Art Consultancy s.r.o., 

Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 29457009 na akci pod názvem 

„Estetizace kruhového objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská v městském obvodě 

Radvanice a Bartovice“, kterým se mění doba plnění, platební podmínky dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony  k  uzavření  dodatku  č. 2 vedeného pod č. S 0097/2014/MBaI  ke  smlouvě    

o dílo č. S 0489/2013/MBaI  ze  dne 23. září  2013 dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

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

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu  dodatku  č. 1 vedeného 

pod č. S 0097/2014/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0489/2013/MBaI  dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

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

1891/78/14 1. rozhodla o uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120044285, (vedené pod č. 

S 0121/2014/MBaI) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie pro plánovanou demolici bytových domů na ulici Trnkovecká 

č. p. 248, 249, 250  s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
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78. schůze ze dne 26. března 2014 

PSČ 405 02, IČ 24729035 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: 10. dubna 2014 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. Z_S14_12_8120044285, 

(vedené pod č. S 0121/2014/MBaI) o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie k plánované demolici bytových domů na ulici Trnkovecká č.p. 

248, 249, 250 dle bodu 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 10. dubna 2014. 

1892/78/14 bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí při Radě městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 1/2014 ze dne 20.2.2014  dle přílohy předloženého materiálu. 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


