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Usnesení 51. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 3. března 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

913/51/21 1) schvaluje program 51. schůze rady městského obvodu konané dne 3. března 2021 

formou on-line telekonference s úpravou. 

914/51/21 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení 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. 

915/51/21 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění 

usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.: 

92/7/19 ze dne 12. prosince 2019,  

262/19/18 ze dne 8. března 2018, 

zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení 

zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: dle termínu zastupitelstva, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 

městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu 

městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva. 

916/51/21 1) projednala žádost ze dne 24. února 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/5, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. března 2021, 
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. března 2021. 

917/51/21 1) projednala žádost ze dne 22. února 2021, zaslanou Statutárním městem Ostrava, 

sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily“, pro pozemky parc. č. 2090, 

parc. č. 730/12, vše v k. ú. Radvanice a parc. č. 208/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vybudování 

nabíjecích stanic pro elektromobily“ a souhlasí s další projektovou přípravou pro 

pozemky parc. č. 2090, kde bude vybudována jedna nabíjecí stanice s dvěma 

parkovacími místy, parc. č. 730/12, kde bude vybudována jedna nabíjecí stanice  

s dvěma parkovacími místy, vše v k. ú. Radvanice, a parc. č. 208/1, kde budou 

vybudovány dvě nabíjecí stanice se čtyřmi parkovacími místy, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 a 3 

předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. března 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  

s umístěním a provedením stavby, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. března 2021. 

918/51/21 1) projednala žádost ze dne 5. října 2020 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 

stavbu sjezdu a vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 646, ostatní plocha, 

silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm a 50 m2,  

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0072/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu a vodovodní přípojky,  

a to na části pozemku parc. č. 646, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 15 bm a 50 m2, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 30. března 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. března 2021. 

919/51/21 1) projednala žádost xxxxx, zastoupené xxxxx, ze dne 6. ledna 2021, o směnu pozemků, 

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

 

2) rozhodla souhlasit se směnou, s následným svěřením nemovitých věcí městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice a podáním žádosti o tuto směnu Statutárnímu městu 

Ostrava. Jedná se o pozemky v k. ú Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví města 

Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:  
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- pozemek parc. č. 2110, zahrada, o celkové výměře 791 m2,  

- část pozemku parc. č. 3266/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeného 

jako parc. č. 3266/17, o výměře 25 m2, dle geometrického plánu č. 2432-5/2021, 

- část pozemku parc. č. 2105/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,  

v hospodaření se svěřeným majetkem obce Mateřské škole Ostrava - Radvanice, nově 

označeného jako parc. č. 2105/6, o výměře 191 m2, dle geometrického plánu  

č. 2432-5/2021, které budou směněny 

 

za část pozemku: 

- parc. č. 2105/2, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví SJM xxxxx, nově 

označeného jako parc. č. 2105/4, o výměře 639 m2, dle geometrického plánu č. 2432-

5/2021, 

 

za podmínek uvedených v návrhu směnné smlouvy, geometrického plánu a znaleckého 

posudku, dle příloh č. 2, 3, 5 a 9 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 30. března 2021, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat žádost statutárnímu městu Ostrava  

k projednání v orgánech města, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. března 2021, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0073/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2105/1, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, a to ve prospěch oprávněných – manželů xxxxx a dále spočívající  

v povinnosti SJM xxxxx na dotčené části pozemku parc. č. 2105/2, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, ve prospěch statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, strpět služebnost cesty a stezky a umožnit přístup k pozemkům dle 

podmínek uvedených v návrhu směnné smlouvy, dle přílohy č. 7 a 9 předloženého 

materiálu,  

 

6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 5 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: dle termínu uzavření směnné smlouvy, 

 

7) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu  

č. 5 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu uzavření směnné smlouvy. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů. 

 


