Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
52. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
986/52/16
987/52/16

Obsah
schvaluje program 52. schůze rady městského obvodu konané dne 30. listopadu 2016.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
2110/90/14 z 10. září 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

988/52/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) schvaluje termín a místo konání 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 15. prosince 2016 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě – Radvanicích
a stanoví návrh programu zasedání
-

16.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 13. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č.
Název materiálu
Předkladatel materiálu
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu, Mgr. Šárka Tekielová
2. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden – září 2016,
Bc. Aleš Boháč, MBA
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3. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 2020, Bc. Aleš Boháč, MBA
4. Zápisy z jednání kontrolního výboru, Mgr. Šárka Tekielová
5. Zápisy z jednání finančního výboru, Bc. Aleš Boháč, MBA
6. Návrh dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S0593/2016/MBaI,
Mgr. Šárka Tekielová
7. Stanovisko ke směně pozemků, Mgr. Šárka Tekielová
8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 792/23 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
Mgr. Šárka Tekielová
9. Nabídka k odkupu garáží na pozemcích parc. č. 3277/3 a parc. č. 3277/6 v k. ú. Radvanice,
Mgr. Šárka Tekielová
Diskuze
Závěr.
schvaluje pro účetní období roku 2017 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala schválení odpisového plánu movitého majetku na rok 2017 u
a)
Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace,
IČ 70987734, v celkové výši 52.860,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b)
Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
IČ 70987742, v celkové výši 37.315,- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c)
Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace,
IČ 70987700, v celkové výši 96.231,60 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) souhlasí se schválením odpisového plánu movitého majetku na rok 2017 u
a)
Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace,
IČ 70987734, v celkové výši 52.860,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b)
Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
IČ 70987742, v celkové výši 37.315,- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c)
Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace,
IČ 70987700, v celkové výši 96.231,60 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

991/52/16

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových
organizací o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.
T: 12. prosince 2016.
1) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0608/2016/MBaI s XXX, trvale bytem
XXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0610/2016/MBaI s XXX, trvale bytem
XXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0614/2016/MBaI s XXX, trvale bytem
XXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0615/2016/MBaI se XXX, trvale
bytem XXX, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 563/2014/MBaI uzavřené dne 29. prosince 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0616/2016/MBaI ke smlouvě o nájmu
bytu č. 563/2014/MBaI s XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
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7) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 727/2015/MBaI uzavřené dne 16. prosince 2015, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0617/2016/MBaI ke smlouvě o nájmu
bytu č. 727/2015/MBaI se XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 750/2015/MBaI uzavřené dne 30. prosince 2015, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0618/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 750/2015/MBaI s XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy č. 10 předloženého
materiálu,
11) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 750/2015/MBaI uzavřené dne 30. prosince 2015, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0620/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 513/2014/MBaI s XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy č. 12 předloženého
materiálu,
13) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. prosince 2016,

992/52/16

14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatků dle bodů č. 1, 2, 3,
4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2016.
1) projednala návrh smlouvy č. S 630/2016/MBaI o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších
distribučních prostředků na technické plyny se společností Linde Gas a.s., se sídlem
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 630/2016/MBaI o dlouhodobém pronájmu lahví
a dalších distribučních prostředků na technické plyny pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů v Ostravě-Radvanicích na dobu tří let za jednorázovou finanční úhradu 2.850,- Kč
s pronajímatelem Linde Gas a.s., se sídlem U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
IČ 00011754, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. prosince 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 630/2016/MBaI dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. prosince 2016.

993/52/16

1) projednala návrh na uzavření smlouvy č. S 0573/2016/MBaI, na pronájem pozemků parc.
č. 171/1 a parc. č. 171/10, oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaných na LV č. 1962,
k rekreačním účelům, s paní XXX, trvale bytem XXX, a dále návrh na úpravu platebních
podmínek v této smlouvě a snížení částky zpětně uplatňovaného nájemného za období
bezesmluvního užívání předmětných pozemků, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o změně platebních podmínek v nájemní smlouvě (platba nájemného čtvrtletně),
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
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3) rozhodla o snížení částky nájemného za bezesmluvní užívání předmětných pozemků,
ve výši 4,- Kč/m2/rok za 2 roky zpětně, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0573/2016/MBaI na pronájem pozemků parc.
č. 171/1, zahrada, o výměře 366 m2 a parc. č. 171/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
221 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k rekreačním účelům, s paní XXX, bytem
XXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
5) ruší bod 17 a 18 usnesení č. 612/30/16 ze dne 27. ledna 2016 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
6) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 1. prosince 2016,

994/52/16

7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0573/2016/MBaI
dle bodu č. 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. prosince 2016.
1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice v celkové
pořizovací hodnotě 433.612,2 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy,
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: 31. prosince 2016,

995/52/16

4) ukládá předsedkyni likvidační komise zajistit likvidaci vyřazeného majetku a vyhotovit
protokol o provedení likvidace majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Žaneta Rojíčková
T: 31. prosince 2016.
1) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0631/2016/MBaI s XXX, trvale
bytem XXX, k 30. listopadu 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o neuzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0632/2016/MBaI s XXX, trvale
bytem XXX, a o tří měsíční výpovědní lhůtě,
5) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek
k záměru pronájmu č. 170, k bytu č. 1, na ulici Lipinská 839/5, Ostrava-Radvanice,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0635/2016/MBaI s XXX, trvale bytem
XXX, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla opětovně o záměru pronájmu bytové jednotky č. 3 v domě na ulici Lipinská
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839/5, Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Lipinská
839/5, Ostrava-Radvanice, ve výši 100 110,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,
9) bere na vědomí zápis č. 11/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 9 předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0636/2016/MBaI s XXX, trvale bytem
XXX, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, č. 4, č. 6, č. 7 a č. 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. prosince 2016,

996/52/16

997/52/16

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv, dohod a záměru dle bodů
č. 2, č. 6, č. 7 a č. 10 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2016.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 11/2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. prosince 2016.
1) projednala žádost o stanovisko k nabídce směny pozemků ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice, Těšínská 87/281, 716 00, parc.
č. 198/21, orná půda, o výměře 112 m2, část parc. č. 198/12, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 79 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 a nově označena jako
pozemek parc. č. 198/26, ostatní plocha, jiná plocha a část parc. č. 198/13, orná půda,
o výměře 45 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 a nově označena jako
parc. č. 198/28, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za část pozemku parc. č. 198/20, orná
půda, o výměře 106 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 2173-70/2016 a nově označena
jako pozemek parc. č. 198/27, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví manželů XXX,
bytem XXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se směnou pozemků ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, parc. č. 198/21, orná půda, o výměře 112 m2,
část parc. č. 198/12, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 79 m2, oddělena dle geometrického
plánu č. 2173-70/2016 a nově označena jako pozemek parc. č. 198/26, ostatní plocha, jiná
plocha a část parc. č. 198/13, orná půda, o výměře 45 m2 oddělena dle geometrického plánu
č. 2171-70/2016 a nově označena jako parc. č. 198/28, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
za část pozemku parc. č. 198/20, orná půda, o výměře 106 m2, oddělena dle téhož
geometrického plánu a nově označena jako pozemek parc. č. 198/27, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, ve vlastnictví manželů XXX, bytem XXX, dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého
materiálu,
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3) projednala žádost o stanovisko k nabídce směny pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00,
část pozemku parc. č. 3221/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře cca 78 m2 za část
pozemku parc. č. 2027/6, manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře cca 81 m2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví XXX, bytem XXX, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice souhlasit se směnou
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00, část pozemku parc. č. 3221/1, ostatní
komunikace, ostatní plocha, o výměře cca 78 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za část
pozemku parc. č. 2027/6, manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře cca 81 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví XXX, bytem XXX, dle přílohy č. 5 a č. 6
předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 a č. 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. prosince 2016,
6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a č. 4 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. prosince 2016,

998/52/16

7) ukládá starostce městského obvodu předložit rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu
orgánům statutárního města Ostravy k projednání,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. ledna 2017.
1) projednala žádost pana XXX, trvale bytem XXX, o pronájem dvou samostatných částí
pozemků parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 419 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, za účelem podnikání, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o prominutí pachtovného za měsíce leden a únor 2016 v bezesmluvním období,
3) rozhodla o uzavření pachtovní smlouvy č. S 0591/2016/MBaI s panem XXX, trvale bytem
XXX, na pacht dvou samostatných částí pozemků parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná
půda, o celkové výměře 419 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem podnikání,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 1. prosince 2016,

999/52/16

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu pachtovní smlouvy
č. S 0591/2016/MBaI, dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. prosince 2016.
1) rozhodla o záměru pronájmu objektu Společenského domu na ulici Bartovická 459/8,
v Ostravě -Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. prosince 2016,

1000/52/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu záměru dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2016.
1) projednala výpověď Smlouvy o provedení služby – technologickém dozoru nad
provozováním ČOV č. OP-743/2011, vedenou pod č. S 595/2011/MBŠaK, společnosti ASIO,
spol. s r. o., ze dne 25. října 2016, ke dni 31. prosince 2016, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) akceptuje výpověď Smlouvy o provedení služby – technologickém dozoru nad
provozováním ČOV č. OP-743/2011, vedenou pod č. S 595/2011/MBŠaK, společnosti ASIO,
spol. s r. o., ze dne 25. října 2016, ke dni 31. prosince 2016, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

1001/52/16

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2016.
1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují se převody mezi statutárními městy a městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 14004, org. 517
o
15 tis. Kč
snižují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 5169
o
214 tis. Kč
zvyšují kapitálové výdaje
na § 2221, pol. 6121
o
135 tis. Kč
zvyšují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004, org. 16
o
15 tis. Kč
na § 2221, pol. 5171
o
17 tis. Kč
na § 2219, pol. 5171
o
62 tis. Kč
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 14. prosince 2016.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka

7/7

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

