Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
50. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 2. listopadu 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
944/50/16
945/50/16

Obsah
schvaluje program 50. schůze rady městského obvodu konané dne 2. 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,
1169/50/13 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
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

946/50/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost N. N., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní
smlouvy č. 648/2015/MBaI uzavřené dne 26. října 2015, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0535/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 648/2015/MBaI s N. N., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost P. T., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní
smlouvy č. 643/2015/MBaI uzavřené dne 27. října 2015, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0536/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 643/2015/MBaI s P. T., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu,
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5) projednala žádost A. B., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní
smlouvy č. 700/2015/MBaI uzavřené dne 30. listopadu 2015, dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0537/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 700/2015/MBaI s A. B., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost D. P., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní
smlouvy č. 003/2015/MBaI uzavřené dne 26. ledna 2015, dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0538/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 003/2015/MBaI s D. P., trvale bytem XXX, Ostrava-Bartovice, dle přílohy
č. 8 předloženého materiálu,
9) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2016,

947/50/16

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodů 2, 4, 6 a 8 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2016.
1) projednala Příkaz č. 3/2016, kterým se sestavuje plán inventur městského obvodu
Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje Příkaz č. 3/2016, kterým se sestavuje plán inventur městského obvodu
Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

948/50/16

3) ukládá tajemnici Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice zajistit realizaci bodu
2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 19. ledna 2017.
1) projednala změnu termínu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti č. S 397/2015/MBaI,
usnesení č. 378/19/15 ze dne 12. srpna 2015, a to z termínu 2. září 2015 na termín
30. listopadu 2016, a výměnu přílohy č. 3 ke smlouvě č. S 397/2015/MBaI (plnou moc)
doloženou oprávněným dne 13. září 2016,
2) souhlasí se změnou termínu podpisu smlouvy o zřízení služebnosti č. S 397/2015/MBaI
v usnesení č. 378/19/15 ze dne 12. srpna 2015 a to na termín 30. listopadu 2016 a bere na
vědomí výměnu plné moci doloženou oprávněným dne 13. září 2016, dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,

949/50/16

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2016.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové
organizace, IČ 70987734, o schválení vyřazení majetku, z důvodu jeho poškození
a nefunkčnosti v celkové hodnotě 86.535,90 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vyřazením majetku Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8,
příspěvkové organizace, IČ 70987734, z důvodu jeho poškození a nefunkčnosti v celkové
hodnotě 86.535,90 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku mateřské školy
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.
T: 25. listopadu 2016.
1) projednala organizační opatření k zajištění akce „Setkání jubilantů“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí organizační opatření k zajištění akce „Setkání jubilantů“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,

951/50/16

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci akce „Setkání
jubilantů“ dle organizačního opatření
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.
T: 8. listopadu 2016.
1) ruší usnesení číslo 191/10/15 ze dne 8. dubna 2015,
2) projednala návrh směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,

952/50/16

3) rozhodla o schválení směrnice č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu, a to s účinností od 2. listopadu 2016.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Zajištění
dotačního managementu pro investiční záměr energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ v rozsahu a za podmínek dle přílohy
č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, odbor majetkový, bytový a investic
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Petra Janečková, odbor majetkový, bytový a investic
3. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření
smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu č. 1. tohoto
usnesení radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. listopadu 2016,

953/50/16
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení
pro veřejnou zakázku dle bodu č. 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 16. listopadu 2016.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, IČ 70987700, o schválení nájemní smlouvy s
a)
L. P., se sídlem XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ/RČ XXX, na pronájem
tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264
v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b)
Bc. T. S., se sídlem XXX, 725 25 Polanka nad Odrou, IČ/RČ XXX, na pronájem
tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264
v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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c)
Volejbalovým klubem Ostrava, z.s. se sídlem Hrušovská 20, 702 00 Ostrava,
IČ/RČ 70312958, na pronájem tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5,
na parc č. 1264 v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
d)
M. B., se sídlem XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ/RČ XXX, na pronájem
tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264
v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, IČ 70987700,
a
a)
L. P., se sídlem XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ/RČ XXX, na pronájem
tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264
v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b)
Bc. T. S., se sídlem XXX, 725 25 Polanka nad Odrou, IČ/RČ XXX, na pronájem
tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264
v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
c)
Volejbalovým klubem Ostrava, z.s. se sídlem Hrušovská 20, 702 00 Ostrava,
IČ/RČ 70312958, na pronájem tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5,
na parc č. 1264 v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
d)
M. B., se sídlem XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ/RČ XXX, na pronájem
tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 401/5, na parc č. 1264
v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

954/50/16

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku základní školy
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.
T: 11. listopadu 2016.
1) projednala žádost ze dne 9. 9. 2016 společnosti I. B., sídlem XXX,
738 01 Frýdek - Místek, pověřené dle plné moci ze dne 26. 4. 2016 zastupováním
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu „Ostrava - 584/2, Wolf - NNk“ na pozemcích parc. č. 3227/1, ostatní komunikace,
ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na listu LV č. 1962,
a parc. č. 585, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
zapsaném na listu LV č. 1048, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0533/2016/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,
Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na pozemcích parc. č. 3227/1, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na listu LV č. 1962,
a parc. č. 585, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
zapsaném na listu LV č. 1048, strpět umístění stavby „Ostrava - 584/2, Wolf - NNk“
v rozsahu, který bude přesně vymezen geometrickým plánem a umožnit přístup k této
stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněného - společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
dle příloh č. 3 až 6 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2016,
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0533/2016/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2016.
1) projednala upřesněnou žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 5. 10.
2016 společnosti GIS-STAVINVEX a.s., sídlem Bučinská č. 1733, 735 41 Petřvald,
IČ 25394975, pověřené dle plné moci ze dne 9. 12. 2013 zastupováním společnosti GasNet
s.r.o. sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (původní název RWE GasNet, s.r.o)., dle příloh č. 2 až 7 předloženého materiálu.
2) ruší usnesení č. 875/46/16 a č. 876/46/16 ze dne 7. září 2016 v plném rozsahu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) rozhodla o udělení výjimky z usnesení č. 1514/63/13 Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice ve věci stanovení výše úhrady věcného břemene na cizím pozemku, a to za
10 Kč/bm a uzavření smlouvy č. S 0530/2016/MBaI o zřízení služebnosti 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. 1848, parc.č. 1899, parc.č. 1965, parc.č. 207/2, parc.č. 994/6, parc.č. 1012/2, parc.č.
1012/3, parc.č. 596/1, parc.č. 611/2, parc.č. 1132, parc.č. 594/2, parc.č. 613/1, parc.č. 452,
parc.č. 515, parc.č. 526, parc.č. 228/1, parc.č. 228/2, parc.č. 228/3, parc.č. 631/1, parc.č.
633/15, parc.č. 646, parc.č. 1236, parc.č. 1286/1, parc.č. 1349, parc.č. 1353, parc.č. 1970,
parc.č. 2006, parc.č. 2033, parc.č. 2067, parc.č. 673, parc.č. 1026/2, parc.č. 1038, parc.č.
1044, parc.č. 1767, parc.č. 713, parc.č. 739, parc.č. 789, parc.č. 800/3, parc.č. 807/3, parc.č.
847, parc.č. 885, parc.č. 984/2, parc.č. 985, parc.č. 988/5, parc.č. 989, parc.č. 476/2, parc.č.
596/2, parc.č. 613/16, parc.č. 291/4, parc.č. 385/6, parc.č. 392/1, parc.č. 1016, parc.č.
1487/8, parc.č. 1442/25, parc.č. 1220/3, parc.č. 1220/4, parc.č. 1220/5, parc.č. 1220/6,
parc.č. 1220/7, parc.č. 1556, parc.č. 1557, parc.č. 1568/1, parc.č. 1568/2, parc.č.
1603/3, parc.č. 1617/3, parc.č. 1686, parc.č. 927, parc.č. 937/1, parc.č. 962/1, parc.č. 893/1,
parc.č. 893/2, parc.č. 963, parc.č. 975/2, parc.č. 476/3, parc.č. 562/1, parc.č. 585, parc.č.
588, parc.č. 349, parc.č. 367, parc.č. 1935, parc.č. 1956/1, parc.č. 1959/6, parc.č. 208/1,
parc.č. 476/4, parc.č. 907/1, parc.č. 907/2 a parc.č. 552/2, zapsaných na LV č. 1048 pro k.ú.
Bartovice, obec Ostrava, Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava a pozemků parc.č. 284/2, parc.č. 259, parc.č. 3207, parc.č. 3208, parc.č.
258/6, parc.č. 260/1, parc.č. 262/2, parc.č. 270/4, parc.č. 275/1, parc.č. 320/1, parc.č.
3206/1, parc.č. 3210/1, parc.č. 198/12, parc.č. 198/13, parc.č. 215/4, parc.č. 30, parc.č. 31,
parc.č. 3211, parc.č. 177/1, parc.č. 689, parc.č. 781, parc.č. 780/1, parc.č. 1112, parc.č.
3217/1, parc.č. 3217/2, parc.č. 3221/1, parc.č. 790/5, parc.č. 790/6, parc.č. 792/2, parc.č.
2786, parc.č. 3226, parc.č. 2701/2, parc.č. 2755/1, parc.č. 2785/1, parc.č. 2785/2, parc.č.
1834, parc.č. 1927 parc.č. 2454, parc.č. 993/8, parc.č. 3229, parc.č. 2656, parc.č. 3227/1,
parc.č. 2805, parc.č. 2939, parc.č. 2665/1, parc.č. 2665/2, parc.č. 2665/3, parc.č. 3246,
parc.č. 3209, parc.č. 245/8, parc.č. 668/1, parc.č. 3268/5, parc.č. 583/1, parc.č. 1008, parc.č.
1030, parc.č. 1031, parc.č. 1027/1, parc.č. 1028/1, parc.č. 1029/2, parc.č. 1057/1, parc.č.
3277/14, parc.č. 818/18, parc.č. 835/13, parc.č. 836/2, parc.č. 836/4, parc.č. 847/1, parc.č.
847/2, parc.č. 848/1, parc.č. 843/5, parc.č. 843/6, parc.č. 3230/1, parc.č. 1725, parc.č. 1732,
parc.č. 1742, parc.č. 1716/6, parc.č. 2633, parc.č. 2793/1, parc.č. 2984/3, parc.č. 2999,
parc.č. 3227/3, parc.č. 3227/4, parc.č. 3227/10, parc.č. 3228/1 parc.č. 3228/2, parc.č.
3228/3, parc.č. 3228/4, parc.č. 3228/12, parc.č. 989/1, parc.č. 990, parc.č. 991, parc.č. 2893
a parc.č. 2898, zapsaných na LV č. 1962 pro k.ú. Radvanice, obec Ostrava, u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, strpět umístění stavby
„plynárenské zařízení“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného - společnosti GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, dle příloh č. 8 až 11 předloženého
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materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 2. listopadu 2016,

956/50/16

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0530/2016/MBaI, dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. listopadu 2016.
1) projednala žádost ze dne 14. 9. 2016 společnosti Slezskomoravské telekomunikace
Opava spol. s r. o, sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, pověřené dle plné
moci ze dne 1. 6. 2015 firmou Vegacom a. s., sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
– Lhotka, IČ 25788680, zastupováním společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a. s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„11010-054007 PVDSLM5M_E04_T_OSRA46_OK“, na pozemku parc. č. 262/2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na listu LV č. 1962,
dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0539/2016/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,
Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na pozemku parc. č. 262/2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na listu LV č. 1962,
strpět umístění stavby „11010-054007 PVDSLM5M_E04_T_OSRA46_OK“ v rozsahu,
který bude přesně vymezen geometrickým plánem, a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3, Žižkov, IČ 04084063, dle příloh č. 4 až 6 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2016,

957/50/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0539/2016/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2016.
1) projednala žádost paní K. K. ze dne 15. 9. 2016, bytem XXX, 739 34 Václavovice,
pověřené dle plných mocí ze dne 8. 9. 2016 zastupováním paní L. M. (bytem XXX) a pana
J. L., (bytem XXX), o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést napojení dvou kanalizačních přípojek, vedoucích od
rodinných domů č. p. 2025 a č. p. 627, obec Petřvald, na veřejnou kanalizaci, a to na části
pozemku parc. č. 3181 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkové výměře 1044 m2,
dle příloh č. 1, 7 a 8 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0527/2016/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,
Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 3181
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět napojení kanalizační přípojky, vedoucí od rodinného
domu č. p. 627, ul. Na Pořadí, obec Petřvald, na veřejnou kanalizaci a umožnit přístup k této
přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
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oprávněné paní L. M., dle příloh č. 2, 4 a 9 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0528/2016/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,
Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 3181
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět napojení kanalizační přípojky, vedoucí od rodinného
domu č. p. 2025, ul. Na Pořadí, obec Petřvald, na veřejnou kanalizaci a umožnit přístup
k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněného pana J. L., dle příloh č. 3, 5 a 9 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2016,
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0527/2016/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2016,

958/50/16

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0528/2016/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2016.
1) projednala informaci o uzavření smlouvy o koupi nemovité věci - spoluvlastnického
podílu ve výši ½ dvoupodlažní garáže na pozemku parc. č. 3277/6, ze dne 11. 6. 2015 mezi
prodávajícím - paní Ing. T. J., bytem XXX, 702 00 Ostrava, a kupujícím - panem P. K.,
bytem XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, a dále žádost pana P. K. o pronájem výše
uvedeného pozemku, dle příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej nemovitosti - spoluvlastnického podílu ve výši ½ dvoupodlažní garáže na pozemku
parc. č. 3277/3 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, jejíž současným spoluvlastníkem je pan
P. K., bytem XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice (dle příloh č. 1 a 3),
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města
Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský

T: dle termínu Rady města Ostravy,

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
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959/50/16

1) projednala žádost podanou dne 26. 8. 2016 společností KONEKO, spol. s r. o., sídlem
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, zastupující dle plné moci
č. 1630/2016/OI/VZKÚ ze dne 23. 6. 2016 investora stavby - statutární město Ostrava,
o souhlas se vstupem a s realizací části stavby „Propojení kanalizace ul. Trnkovecká
a Těšínská na sběrač B“, a to na pozemcích parc. č. 3210/1, ostatní komunikace, ostatní
plocha a parc. č. 774/1, manipulační plocha, ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit se vstupem osob pověřených investorem - statutárním městem Ostrava
a s realizací části stavby „Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“
na pozemcích parc. č. 3210/1, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 774/1,
manipulační plocha, ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 až 5
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský

T:

30. listopadu 2016,

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasného stanoviska se vstupem
a s realizací části stavby dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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T: 30. listopadu 2016.

Jaroslav Kudlička
člen rady

