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Usnesení  
73. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 15. ledna 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1770/73/14 schvaluje program 73. schůze rady městského obvodu konané dne 15. ledna 2014. 

1771/73/14 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. 

1772/73/14 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,             

o stanovisko k umístění dvou mobilních domů na pozemku p.č. 2004/19 v katastrálním 

území Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. nesouhlasí s umístěním dvou mobilních domů na pozemku p.č. 2004/19                      

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                          T: 31. ledna 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál                         T: 31. ledna 2014. 

1773/73/14 1. projednala návrh na prodloužení poskytování služby občanům, spočívající v úhradě 

měsíčních poplatků za odvoz a likvidaci stavební suti v roce 2014, odebírané od občanů  

ve sběrných dvorech v Ostravě - Radvanicích a v Ostravě – Bartovicích,                           

a to prostřednictvím společnosti OZO Ostrava,  s.r.o., dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla o provádění měsíčních úhrad poplatku za odvoz suti ze sběrných dvorů       

na základě objednávky městského obvodu na službu u společnosti OZO Ostrava, s.r.o., 

IČ: 62300920, Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice,  IČ: 62300920, 
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3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit zaslání 

objednávky městského obvodu na rok 2014 k zajištění služby společnosti OZO Ostrava, 

s.r.o., spočívající v odvozu a likvidaci stavební suti, odebírané od občanů ve sběrných 

dvorech v Ostravě – Radvanicích a v Ostravě – Bartovicích,  

Z : Ing. Věra Raisová  T : 31. ledna 2014. 

1774/73/14 1.  projednala návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí na zimní 

opatření pro zimní období 2013/2014 dle přílohy 1, 

      

2.  ukládá vedoucím odboru organizačního a vnitřních věcí, odboru stavebního řádu, 

dopravy a životního prostředí a odboru majetkového, bytového a investic důsledně 

realizovat navržená zimní opatření a odboru sociálních věcí a školství, ukládá informovat 

ředitelé příspěvkových organizaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Bc. Šárka Krkošková      T:  dle klimatických podmínek. 

 Ing. Věra Raisová        

 Mgr. Irena Kopciuchová         

 Ing. Svatopluk Běrský 

1775/73/14 1. 1. projednala návrh na odpis a likvidaci movitého majetku Mateřské školy Ostrava -
Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 

 
2. souhlasí s odpisem a likvidací movitého majetku u příspěvkové organizace: 
Mateřské školy Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, v celkové pořizovací hodnotě 8.400 Kč, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 

      
3.  ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle tohoto 

usnesení,   

Z: Mgr. Irena Kopciuchová                     T: 31. ledna 2014. 

1776/73/14 1.  projednala žádost o schválení uzavření  3 darovacích smluv mezi: 

Základní školou Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

a) Mgr. Petrou Vaskou, trvale bytem xxx, xxx, na 22 ks  plyšových hraček v hodnotě 

2.000 Kč,      

b) paní Alenou Stromskou, trvale bytem xxx, xxx,  na 2 ks plyšových koberců v hodnotě 

10.000 Kč, 

c) panem Pavlem Ráčkem, trvale bytem xxx, xxx,  na stavebnice v celkové hodnotě 3.975 

Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

             

2.  souhlasí s uzavřením 3 darovacích smluv mezi: 

Základní školou Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

a) Mgr. Petrou Vaskou, trvale bytem xxx, xxx, na 22 ks plyšových hraček v hodnotě 

2.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,     

b) paní Alenou Stromskou, trvale bytem xxx, xxx, na 2 ks plyšových koberců v hodnotě 

10.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

c) panem Pavlem Ráčkem, trvale bytem xxx, xxx,  na stavebnice v celkové hodnotě 3.975 

Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

2. toho usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová,                T: 31. ledna 2014. 

1777/73/14 1. bere na vědomí žádost pana Petra Krupičky, trvale bytem xxx, xxx, týkající se 

požadavku sdělení důvodu zaslání podnětu k zahájení vodoprávního řízení a sdělení 
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osoby, která podnět na městský obvod podala dle přílohy   č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. předává vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí žádost           

k vyřízení v rámci výkonu přenesené působnosti dle náplně činnosti odboru,  

Z : Ing. Věra Raisová                               T : 31. ledna 2014, 

 

3.  ukládá místostarostovi  vyřizovat v rámci své svěřené působnosti podněty občanů, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                               T: trvale, 

 

4.  ukládá místostarostovi předložit radě městského obvodu návrh vyjádření k žádosti dle 

bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                               T: 29. ledna 2014. 

1778/73/14 1.  projednala žádost o schválení uzavření 2 darovacích smluv mezi: 
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,            
IČ 70 987 742 
a 
a) MUDr. Terezou Menšíkovou, trv. bytem xxx, xxx, na dar ve výši 2.000 Kč, určený k 
financování výuky, kulturního, sportovního a tělovýchovného vzdělávání dětí, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
b) paní Andreou Porubovou, trv. bytem xxx, xxx, na dar ve výši 1.000 Kč, určený k 
financování výuky, kulturního, sportovního a tělovýchovného vzdělávání dětí, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu, 
 
2.  souhlasí s uzavřením 2 darovacích smluv mezi: 
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,             
IČ 70 987 742 
a 
a) MUDr. Terezou Menšíkovou, trv. bytem xxx, xxx, na dar ve výši 2.000 Kč, určený k 
financování výuky, kulturního, sportovního a tělovýchovného vzdělávání dětí, dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, 
 
b) paní Andreou Porubovou, trv. bytem xxx, xxx,   na dar ve výši 1.000 Kč, určený k 
financování výuky, kulturního, sportovního a tělovýchovného vzdělávání dětí, dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu, 
 
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu   
č. 2. tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Irena Kopciuchová                 T: 31. ledna 2014. 

1779/73/14 1. stanovuje místo konání sňatečných obřadů, a to obřadní síň Úřadu městského obvodu 

Radvanice   a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava - Radvanice, 

 

2.  stanovuje termíny pro konání sňatečných obřadů, a to každou sobotu v měsíci. 

1780/73/14 1. bere na vědomí výroční zprávu za rok 2013 orgánů statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle 

zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výroční zprávy za rok 2013 orgánů 

statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti             

v oblasti poskytování informací     dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu      

k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. ledna 2014, 
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3. ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu 

městského obvodu zveřejnit výroční zprávu za rok 2013 orgánů statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování 

informací dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, a tuto zároveň zaslat Magistrátu města 

Ostravy, odboru vnitřních věcí, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                        T: 30. ledna 2014.  

1781/73/14 bere na vědomí změny citace právní normy ve smlouvách na krátkodobé pronájmy 

nebytových prostor uzavíraných od 1. 1. 2014 v důsledku změny občanského zákoníku,  

dle přílohy č. 1 – 4 předloženého materiálu. 

1782/73/14 1. projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice 

v celkové pořizovací hodnotě  226 756,28 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace 

majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Jaroslav Kudlička T: 22. ledna 2014. 

1783/73/14 1. projednala žádost o potvrzení referenčního listu zakázky od společnosti SHB, akciová 

společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ 25324365, jejímž předmětem     

je potvrzení referenčního listu zakázky o vypracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru            

ke stavbě s názvem „Celoplošná oprava ul. Turgeněvova včetně odvodnění                       

v k.ú. Radvanice“, městským obvodem Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o potvrzení referenční listu zakázky pro společnost SHB, akciová společnost, 

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ 25324365, 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. ledna 2014, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu referenční listiny dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

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

1784/73/14 bere na vědomí změnu citace právní normy ve smlouvě o nájmu hrobového místa, 

uzavírané od 1. ledna 2014 v důsledku změny občanského zákoníku, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

1785/73/14 1.  projednala návrh přípravy a podání žádosti  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“ ve výši celkových nákladů stavby 57.401.568,10 Kč včetně DPH, 

 

2.  doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti 

dle bodu č. 1. tohoto usnesení,   

3. 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 
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Ostrava - Bartovice II“  k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z:  Mgr. Šárka Tekielová                   T:  28. ledna  2014, 

 

4. 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:  28. ledna 2014, 

 

5.  ukládá starostce městského obvodu, v případě schválení podání žádosti Radou města 

Ostrava, předložit žádost o poskytnutí dotace „Dům s pečovatelskou službou Ostrava -

Bartovice II“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů č. 1. –  4. tohoto 

usnesení, 

Z:  Mgr. Šárka Tekielová                     T:  do 16. února  2014. 

1786/73/14 1. projednala žádost paní Ludmily Havláskové, bytem xxx, xxx, paní Mgr. Mileny 

Levické, bytem xxx, xxx, a paní Anny Woznicové, bytem xxx, xxx, na odkup části 

pozemku p. č. 633/54 v k.ú. Bartovice přilehlého k pozemku p. č. 633/15                          

v k. ú. Bartovice, a  to v souvislosti s  plánovanou investiční stavbou „Dům                       

s pečovatelskou službou Ostrava – Bartovice II“, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (vedené pod                             

č. S 0010/2014/MBaI) a v případě realizace investičního záměru „Dům s pečovatelkou 

službou Ostrava – Bartovice II“ souhlasí s vydáním doporučujícího stanoviska               

(po předložení řádné kupní smlouvy) ke schválení nákupu předmětné nemovitosti 

Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice  za účelem zajištění právní 

záruky budoucího odkupu části pozemku p.č. 633/54 v k.ú. Bartovice mezi statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 

716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 00845451-017 a stávajícími vlastníky předmětného 

pozemku paní Ludmilou Havláskovou, bytem xxx, xxx, paní Mgr. Milenou Levickou, 

bytem xxx, xxx a paní Annou Woznicovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, s úpravou číslování článků smlouvy a doplněním smlouvy  o podmínění plnění 

smlouvy schválením příslušnými orgány města a městského obvodu dle Statutu města 

Ostrava, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský     T: 16. ledna 2014. 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní   

vedenou pod č. S 0010/2014/MBaI, dle bodu   č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 16. ledna 2014. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


