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Usnesení  
28. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 16. prosince 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

556/28/15 schvaluje program 28. schůze rady městského obvodu konané dne  16. prosince 2015. 
557/28/15 1) projednala návrh smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. UZSVM/O/18963/2015-HMS, 

vedený pod č. S 0731/2015/MBaI, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. UZSVM/O/18963/2015-
HMS, vedené pod č. S 0731/2015/MBaI mezi statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava jako vypůjčitelem a 
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, územním pracovištěm Ostrava, jako půjčitelem, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po úpravě v článku VII., bodě 6, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                    T: 31. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                     T: 31. ledna 2016. 

558/28/15 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 
 
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. 

559/28/15 1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého 
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice v celkové 
pořizovací hodnotě 123 125,20 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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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 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 31. prosince 2015, 
 
4) ukládá předsedkyni likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku,                         
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
Z: Žaneta Rojíčková   T: 31. prosince 2015. 

560/28/15 schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2016 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.  

561/28/15 1) projednala žádost JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 
souhlasu s vydáním majetku nepatrné hodnoty (hotovost ve výši 1 766 Kč) po zemřelém V. 
K. statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s vydáním majetku nepatrné hodnoty po zemřelém V. K. notářkou 
JUDr. Jarmilou Valigurovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku 
JUDr. Jarmilu Valigurovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                              T: 4. ledna 2016. 

562/28/15 1) schvaluje po úpravě rozpočtové opatření, kterým se  
 
zvyšují investiční přijaté transfery  
na pol. 4216, ÚZ 54xxxxxx      o  2 516 tis. Kč 
na pol. 4213, ÚZ 54xxxxxx      o     150 tis. Kč  
 
zvyšují kapitálové příjmy 
na § 3639, pol. 3111       o     300 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3725, pol. 5137       o     241 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5031                                                                                    o      81 tis. Kč 
 
snižují příjmy 
na pol. 1511        o  1 850 tis. Kč     
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5xxx       o       91 tis. Kč 
na § 3612, pol. 51xx       o     300 tis. Kč  
na § 3613, pol. 51xx       o       50 tis. Kč  
na § 3745, pol. 50xx       o     200 tis. Kč 
na § 5512, pol. 51xx, org. 17      o       25 tis. Kč  
na § 2212, pol. 5139       o     150 tis. Kč  
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121       o     300 tis. Kč 
na § 3725, pol. 6122       o     241 tis. Kč 
na § 6171, pol. 6122                                                                                   o        81 tis. Kč 
       
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
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opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková    T: 31. prosince 2015. 

563/28/15 1) ruší body 7) a 8) usnesení 25. schůze rady městského obvodu č. 505/25/15 ze dne 
4. listopadu 2015, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit odpis pohledávky v celkové výši 
54 848,25 Kč, pro její nedobytnost, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 
3) ukládá místostarostovi předložit návrh na odpis nedobytné pohledávky k projednání 
zastupitelstvu městského obvodu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                          T: dle termínu zastupitelstva.  

564/28/15 1) projednala návrh Směrnice č. 2/2015 pro označování budov čísly popisnými, 
orientačními a evidenčními pro statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice 
a Bartovice dle přílohy předloženého materiálu,   
      
2) schvaluje Směrnici č. 2/2015 pro označování budov čísly popisnými, orientačními 
a evidenčními pro statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle 
přílohy předloženého materiálu. 

565/28/15 1) projednala návrh dohody o údržbě ochranných středových ostrůvků na silnici II/479, 
ulice Těšínská v Ostravě – Radvanicích s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 
117, 702 18 Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
IČ 00095711, dle přílohy předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením dohody o údržbě ochranných středových ostrůvků na silnici II/479, 
ulice Těšínská v Ostravě – Radvanicích s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 
117, 702 18 Ostrava, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
IČ 00095711 dle přílohy 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: 8. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dohody 
o údržbě ochranných středových ostrůvků na silnici II/479, ulice Těšínská v Ostravě – 
Radvanicích s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava,  
IČ 00095711, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                    T: 8. ledna 2016. 

566/28/15 1) projednala návrh smlouvy o právu provést stavbu „Přechod pro chodce na ulici Těšínská“  
dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Přechod pro chodce na ulici 
Těšínská“  dle přílohy č. 1 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: 8. ledna 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o právu provést stavbu „Přechod pro chodce na ulici Těšínská“ dle bodu č. 2 tohoto 
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usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                               T: 8. ledna 2016. 

567/28/15 1) projednala návrh vedoucího odboru MBaI na vyřazení projektové dokumentace dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu: 
 
- PD rekonstrukce hřiště ZŠ Trnkovecká, v účetní hodnotě 8 330,00 Kč, pořízeno v r. 2008 
- PD MŠ Těšínská, v účetní hodnotě 102 600,00 Kč, pořízeno v r. 2008 
- PD rekonstrukce elektroinstalace MŠ Za Ještěrkou, v účetní hodnotě 94 010,00 Kč, 
pořízeno v r. 2008 
- PD bytový dům Rokycanova 641/1, v účetní hodnotě 5 500,00 Kč, pořízeno v r. 2008, 
 
2) projednala návrh vedoucí odboru SŘDaŽP na vyřazení projektové dokumentace 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu: 
 
- PD přechod na ulici Čapkova, v účetní hodnotě 5 950,00 Kč, pořízeno v r. 2009, 
- PD posunutí zastávky U Ještěrky, v účetní hodnotě 92 820,00 Kč, pořízeno v r. 2007, 
 
3) rozhodla o vyřazení projektových dokumentací dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení z účetní 
evidence, 
 
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu odúčtování projektových dokumentací dle bodu 
č. 3 tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková   T: 31. prosince 2015. 

568/28/15 1) projednala žádost V. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 563/2014/MBaI uzavřené dne 29. prosince 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0741/2015/MBaI s V. Š., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost J. P., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 3  předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0742/2015/MBaI s J. P., trvale 
bytem xxxxx, k 31. prosinci 2015, dle přílohy č. 4  předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost H. M., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 5  předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0744/2015/MBaI s H. M., trvale 
bytem xxxxx, k 31. prosinci 2015, dle přílohy č. 6  předloženého materiálu, 
 
7) bere na vědomí zápis č. 13/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0750/2015/MBaI s A. P., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0751/2015/MBaI s M. Š., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) ruší usnesení č. 510/25/15 bod 1 ze dne 4. listopadu 2015, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu, 
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11) rozhodla o zrušení záměru pronájmu bytové jednotky č. 5 v domě na ulici Revírní 
991/5, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) projednala žádost M. D., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 536/2014/MBaI uzavřené dne 31. prosince 2014, dle přílohy č. 12 a 13 předloženého 
materiálu, 
 
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0752/2015/MBaI s M. D., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 
 
14) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8, 9, 11 a 13 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 31. prosince 2015, 
 
15) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv, dohody a rozhodnutí 
dle bodů 2, 4, 6, 8, 9, 11 a 13 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. prosince 2015. 

569/28/15 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje ohlašování pořádání 
sportovních podniků, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) navrhuje doplnit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje ohlašování pořádání 
sportovních podniků, dle vyjádření pro Magistrát města Ostrava, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu 
města Ostrava o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                        T: 31. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostrava 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                        T: 31. ledna 2016. 

570/28/15 1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí  obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za rok 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit tisk kroniky statutárního 
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                        T: 31. května 2016. 

571/28/15 1) projednala návrh na vydání potvrzení o změně pracovních poměrů ředitelek škol dle 
přílohy č.1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla vydat potvrzení o změně trvání pracovního poměru na dobu neurčitou v souladu 
se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to pro:  
 
Mgr. Hanu Ostřanskou, ředitelku Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, IČ 70987700 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
Danu Lérovou, ředitelku Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková 
organizace, IČ 70987742 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
Bc. Táňu Krumniklovou, ředitelku Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, 
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příspěvková organizace, IČ 70987734 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Elena Veselá                                          T: 23. prosince 2015. 

572/28/15 1) projednala žádost ze dne 9. prosince 2015 podanou společností BEST OSTRAVA s.r.o., 
Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0755/2015/MBaI ke smlouvě o dílo 
č. 37/04 k zajištění úklidových služeb v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-
Bartovicích, se společností BEST OSTRAVA s.r.o., se sídlem Nádražní 3223/138d, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 26809117, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   31. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   31. prosince 2015. 

573/28/15 1) schvaluje pro účetní jednotku statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice 
a Bartovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2016. Odpisový plán je založen 
na rovnoměrném odepisování dlouhodobého majetku s rovnoměrným měsíčním odpisem 
a se zohledněním zůstatkové hodnoty majetku ve výši 1,00 Kč pro dlouhodobý majetek 
pořízený před 1. 1. 2015. 

574/28/15 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu s Ing. Z. U. dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu č. 1 mezi Základní školou Ostrava-
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700 
a 
paní Ing. Z. U., bytem xxxxx na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici 
Vrchlického 401/5 pro sportovní aktivity (atletika), 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku základní školy 
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Elena Veselá                                   T: 23. prosince 2015. 

575/28/15 1) projednala žádost podanou dne 23. 11. 2015 panem J. Š., bytem xxxxx, o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 
stavbu kanalizační přípojky a šachty v k. ú. Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0745/2015/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 
716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 962/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o celkové výměře 639 m2  v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět 
umístění kanalizační přípojky a šachty a umožnit přístup k této kanalizační přípojce a šachtě 
v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného 
pana J. Š., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
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Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:    20. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:    20. ledna 2016. 

576/28/15 1) projednala návrh pronájmu dvou garáží a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě                                 
č. S 0551/2015/MBaI na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2021 se Základní 
organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice,  
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0638/2015/MBaI k nájemní smlouvě                      
č. S 0551/2015/MBaI se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrava-
Bartovice, IČ: 73214426, 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. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě                  
č. S 0551/2015/MBaI dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   31. prosince 2015.  

577/28/15 1) projednala žádost podanou dne 3. 12. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 
na základě plné moci Ing. Martinem Bartečkem o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění zemního 
kabelu NN ke stavbě „Ostrava, 3004/15 Venhoda NNk“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. S 0747/2015/MBaI a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti 
statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 
87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemků parc. č. 3228/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 259 m2 a parc. č. 2999, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 114 m2 vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění zemního 
kabelu NN pod názvem „Ostrava, 3004/15 Venhoda NNk“ a umožnit přístup k tomuto 
vedení v souvislosti s jeho provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,                               
Děčín IV – Podmokly, a to za podmínky, že vložení zemního kabelu NN bude provedeno 
pod tělesem komunikace bezvýkopovou metodou – tedy protlakem, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   15. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   15. ledna 2016. 

578/28/15 1) projednala žádost podanou dne 23. 11. 2015 J. T., zastoupeným na základě plné moci 
Ing. M. Z., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění vodovodní a plynovodní přípojky 
v k. ú. Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0753/2015/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti statutárního 
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města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 
Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 2939, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2.296 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
strpět umístění vodovodní a plynovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní 
a plynovodní přípojce v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to 
ve prospěch oprávněného pana J. T., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:    20. ledna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   20. ledna 2016.  

579/28/15 Bere na vědomí zápisy č. 6/2015 a 7/2015 z jednání Komise sociální, sportovní a školství 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 22. 6. 2015 a 21. 9. 2015 
dle přílohy předloženého materiálu. 

580/28/15 1) projednala žádost Unie rodičů – spolek při ZŠ Vrchlického, zastoupené Bc. Janou 
Prokopovičovou, předsedkyní výboru spolku, o souhlas s umístěním sídla spolku na adrese 
sídla statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87/281, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s umístěním sídla Unie rodičů – spolek při ZŠ Vrchlického, na adrese sídla 
statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 
87/281, Ostrava-Radvanice, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                      T: 31. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti 
se sídlem spolku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                     T: 31. prosince 2015. 

581/28/15 1) projednala požadavky zaslané dne 3. prosince 2015 společností Europe Easy Energy a.s., 
o uzavření smlouvy na dodávku zemního plynu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0740/2015/MBaI o sdružených službách dodávky 
zemního plynu se společností Europe Easy Energy a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
Nusle, 140 78 Praha, IČ: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský             T: 31. prosince 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách 
dodávky zemního plynu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: 31. prosince 2015. 

582/28/15 1) projednala žádost o stanovisko k nabídce směny pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Radvanice, Těšínská 87/281, 
716 00, parc.č. 1962/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1439 m2, parc. 
č. 1962/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m2, parc. č. 1882, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 520 m2, parc. č. 1883, zahrada, o výměře 413 m2, parc. č. 388/1, orná 
půda, o výměře 2739 m2, parc. č. 388/2, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 129 
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m2, parc. č. 362, ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 441 m2, a pozemku parc. 
č. 363, ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 2440 m2 vše v k. ú. Radvanice za pozemky 
ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava, parc. č. 790/1, ostatní plocha/zeleň, o výměře 2290 m2, parc. č. 2076/3, 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 123 m2, parc. č. 1104/1, ovocný sad, o výměře 41432 
m2, parc. č. 1104/4, zahrada, o výměře 690 m2, parc. č. 1056/1, ovocný sad, o výměře 11164 
m2, parc. č. 1056/2, trvalý travní porost, o výměře 881 m2, parc. č. 1056/3, ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 210 m2, parc. č. 1056/4, ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 283 m2, parc. č. 1056/5, ovocný sad, o výměře 7057 m2, vše v k.ú. 
Radvanice. 
 
2)  doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se směnou pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Radvanice, Těšínská 
87/281, 716 00, parc.č. 1962/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1439 m2, parc. 
č. 1962/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m2, parc. č. 1882, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 520 m2, parc. č. 1883, zahrada, o výměře 413 m2, parc. č. 388/1, orná 
půda, o výměře 2739 m2, parc. č. 388/2, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 129 
m2, parc. č. 362, ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 441 m2, a pozemku parc. 
č. 363, ostatní plocha/neplodná půda, o výměře 2440 m2 vše v k. ú. Radvanice za pozemky 
ve vlastnictví společnosti Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava, parc. č. 790/1, ostatní plocha/zeleň, o výměře 2290 m2, parc. č. 2076/3, 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 123 m2, parc. č. 1104/1, ovocný sad, o výměře 41432 
m2, parc. č. 1104/4, zahrada, o výměře 690 m2, parc. č. 1056/1, ovocný sad, o výměře 11164 
m2, parc. č. 1056/2, trvalý travní porost, o výměře 881 m2, parc. č. 1056/3, ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 210 m2, parc. č. 1056/4, ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 283 m2, parc. č. 1056/5, ovocný sad, o výměře 7057 m2, vše v k.ú. 
Radvanice, 
 
3) souhlasí se svěřením pozemků dle bodu 2 tohoto usnesení do správy městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: dle termínu zastupitelstva 
                                                                     15. ledna 2016, 
 
5) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu č. 3 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                          T: 15. ledna 2016. 

583/28/15 1) projednala žádost podanou dne 3. 12. 2015 společností Enwox Energy s.r.o., se sídlem 
Denisova 2/639, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava o sepsání smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektrické energie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0746/2015/MBaI o sdružených službách dodávky 
elektřiny se společností Enwox Energy s.r.o., se sídlem Denisova 2/639, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČ 02639564, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                      T: 31. prosince 2015, 
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                        T: 31. prosince 2015. 

 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 
starostka       místostarosta 
 


