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Usnesení 73. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 2. března 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1330/73/22 1) schvaluje program 73. schůze rady městského obvodu konané dne 2. března 2022. 

1331/73/22 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. 

1332/73/22 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.: 

262/19/18 ze dne 8. března 2018, 

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

166/12/21 ze dne 17. června 2021 

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. 

1333/73/22 1) schvaluje termín a místo konání 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dne 10. března 2022 v 16:00 hodin v sále Společenského domu  

v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459, a stanoví návrh programu zasedání: 

 

- 16:00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 15. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Poř. 

č. 

Název materiálu Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Bc. Aleš Boháč, MBA 
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obvodu 

2 Zápisy z jednání kontrolního výboru a zpráva  

o činnosti kontrolního výboru za rok 2021 
Bc. Martina Stankušová 

3 Zápisy z jednání finančního výboru a zpráva  

o činnosti finančního výboru za rok 2021 
Bc. Aleš Boháč, MBA 

4 Návrh na změnu usnesení zastupitelstva městského 

obvodu 
Bc. Aleš Boháč, MBA 

5 Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových 

organizací 
Bc. Martina Stankušová 

6 Záměr prodeje pozemků parc. č. 1923/1 a parc. č. 

1923/2 včetně bytového domu s č. p. 839 vše v k. ú. 

Radvanice – A. J. 

Bc. Martina Stankušová 

7 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. 

Radvanice - Povodí Odry, státní podnik 
Bc. Martina Stankušová 

8 Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 2140/1  

a parc. č. 3275/1 v k.ú. Radvanice – STASPO, spol. 

s.r.o. 

Bc. Martina Stankušová 

 

- Diskuze 

- Závěr. 

1334/73/22 1) projednala návrh na změnu bodu 3) usnesení č. 92/7/19 Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, ze dne 12. prosince 2019, a to takto: text „zajistit, aby při 

projednávání materiálů týkajících se úprav rozpočtu vyžadujících snížení rozpočtové 

rezervy, povinné účelové rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich 

následků podle zákona o krizovém řízení, přípravy rozpočtu, kontroly čtvrtletního plnění 

příjmů a čerpání výdajů rozpočtu, výsledku celoročního hospodaření městského obvodu  

a účetní závěrky, stanovování výše finančních prostředků pro granty, byly tyto materiály 

před jejich projednáním v zastupitelstvu městského obvodu, předem projednány ve 

finančním výboru zastupitelstva“ se mění tak, že text zní „zajistit, aby při projednávání 

materiálů týkajících se úprav rozpočtu vyžadujících snížení rozpočtové rezervy, povinné 

účelové rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle zákona  

o krizovém řízení, přípravy rozpočtu, pololetní  kontroly plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu, výsledku celoročního hospodaření městského obvodu a účetní závěrky, 

stanovování výše finančních prostředků pro granty, byly tyto materiály před jejich 

projednáním v zastupitelstvu městského obvodu, předem projednány ve finančním výboru 

zastupitelstva“, 

 

2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice změnit bod 3) 

usnesení č. 92/7/19 ze dne 12. prosince 2019 dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na změnu usnesení Zastupitelstva 

městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 2 tohoto usnesení k projednání 

zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1335/73/22 1) projednala žádost ze dne 19. května 2021 STASPO spol. s. r. o., sídlem Těšínská 254, 

716 00 Ostrava – Radvanice, o koupi částí pozemků parc. č. 2140/1, ostatní plocha, jiná 

plocha, dle geometrického plánu nově vzniklého pozemku parc. č. 2140/3, o výměře 257 

m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaného na LV č. 1962 a parc. č. 3275/1, ostatní 

plocha, dráha, dle geometrického plánu nově vzniklého pozemku parc. č. 3275/9,  

o výměře 3 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaného na LV č. 1962, dle přílohy  

č. 1 – 3 předloženého materiálu, 
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2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemků parc. č. 2140/1, ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu nově 

vzniklého pozemku parc. č. 2140/3, o výměře 257 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

zapsaného na LV č. 1962 a parc. č. 3275/1, ostatní plocha, dráha, dle geometrického plánu 

nově vzniklého pozemku parc. č. 3275/9, o výměře 3 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

zapsaného na LV č. 1962, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  

dle příloh 1 - 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: dle termínu zastupitelstva, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová               T: dle termínu zastupitelstva. 

1336/73/22 1) projednala žádost ze dne 15. února 2022 podanou paní xxxxx, xxxxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 513/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

o celkové výměře 1.483 m2 a parc. č. 519/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

o celkové výměře 1.018 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  

z důvodu konání akce „MICHALRUN“, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. března 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupem na 

pozemky, dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. března 2022. 

1337/73/22 1) projednala žádost ze dne 8. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností ENPRO Energo s. r. o., 

sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Ostrava – Bartovice 208/1, DTS, NNk“, pro pozemek parc. č. 208/1, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 

208/1, DTS, NNk“, pro pozemek parc. č. 208/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 10. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností Eltrab Group s. r. o., 

sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 846, NNk“, pro pozemek parc. č. 846, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 

846, NNk“, pro pozemek parc. č. 846, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 10. února 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností Eltrab Group s. r. o., 
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sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 871/1, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 871/1, 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Bartovice 

871/1, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 871/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 10. ledna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD na parc. č. 663/1 v k. ú. 

Radvanice“, pro pozemek parc. č. 663/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 

a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD na 

parc. č. 663/1 v k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 663/1, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. března 2022, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6 

a 8 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. března 2022. 

1338/73/22 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín 4, zastoupena společností ELTOM s. r. o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, o uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh  

č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0110/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3227/1, o výměře 1.011 m2, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „IV-12-8019780/VB/02“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., 

dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0111/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 585, o výměře 1.125 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „IV-

12-8019780/VB/01“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy 

č. 1 d) předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín 4, zastoupena společností NOVPRO FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 

Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh 

č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0113/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 690/2, o výměře 1.986 m2, 
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ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Ostrava – Radvanice 690/29, NNk, IV-12-8018969“ a umožnit přístup k této 

stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 

oprávněného ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 3 a 5 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 30. března 2022, 

 

7) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2, 3 a 5 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. března 2022. 

1339/73/22 1) projednala žádost ze dne 15. září 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 22/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2, 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0102/2022/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 22/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

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

 

3) projednala žádost ze dne 1. října 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 2027/134, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 47 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0103/2022/MBaI s paní xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/134, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 47 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého 

materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 3. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 3277/10, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře  

11 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0104/2022/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 3277/10, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 11 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 4. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 27 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0105/2022/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 24. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/41, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0106/2022/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 690/41, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 
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výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 b) předloženého 

materiálu, 

 

11) projednala žádost ze dne 26. listopadu 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/121, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0107/2022/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/121, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 b) předloženého 

materiálu, 

 

13) projednala žádost ze dne 30. listopadu 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 22/9, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 27 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0108/2022/MBaI s paní xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 22/9, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

27 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. března 2022, 

 

16) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 

0102/2022/MBaI, S 0103/2022/MBaI, S 0104/2022/MBaI, S 0105/2022/MBaI,  

S 0106/2022/MBaI, S 0107/2022/MBaI, S 0108/2022/MBaI, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12  

a 14 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. března 2022. 

1340/73/22 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0119/2022/SŘDaŽP pod názvem 

„Opravy závad na místních komunikacích III. třídy v období let 2022-2024 na území 

městského obvodu Radvanice a Bartovice“ se společností Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava, IČ 476 74 725, se sídlem Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – 

Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0119/2022/SŘDaŽP pod názvem „Opravy 

závad na místních komunikacích III. třídy v období let 2022-2024 na území městského 

obvodu Radvanice a Bartovice“ se společností Technické služby, a.s. Slezská Ostrava,  

IČ 476 74 725, se sídlem Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0119/2022/SŘDaŽP, dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                  T: 31. března 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo 

č. S 0119/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. března 2022. 

1341/73/22 1) schvaluje: 

a) konání rozborů hospodaření za rok 2021 příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice: 

- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 
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- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 

a to dne 14. března 2022, 

 

b) složení rozborové komise: 

- starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice  

- místostarostka městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- předseda finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, 

 

2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram 

konání rozborů hospodaření za rok 2021 u jednotlivých příspěvkových organizací 

a informovat ředitelky příspěvkových organizací, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová  T: 4. března 2022. 

1342/73/22 1) projednala kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 

2022/2023 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí Kritéria ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) bere na vědomí Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Mateřské školy 

Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

4) bere na vědomí termín zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 

ve dnech od 2. května do 6. května 2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky mateřských škol 

o usnesení dle bodů č. 2 až č. 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                         T: 10. března 2022. 

1343/73/22 1) bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 11/2022 a č. 12/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápisy  

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice 

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2022. 

1344/73/22 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0122/2022/SŘDaŽP 

se společností: 

CETIN a.s. 

Sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

DIČ: CZ04084063 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0122/2022/SŘDaŽP  

se společností CETIN a,s, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 

04084063, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
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potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy č. S 0122/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová         T: 18. března 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0122/2022/SŘDaŽP 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 18. března 2022. 

1345/73/22 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o zřízení o zřízení věcného břemene 

č. S 0125/2022/SŘDaŽP dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. S 0125/2022/SŘDaŽP 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy č. S 0125/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová        T: 18. března 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0125/2022/SŘDaŽP  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 18. března 2022. 

1346/73/22 1) projednala návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací dle příloh č. 1, 
2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit Dodatek 
č. 2 zřizovací listiny příspěvkových organizací dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého 
materiálu, 
 
3) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice pověřit 
místostarostku městského obvodu podpisem dodatků zřizovacích listin dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
 
4) ukládá místostarostce předložit Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1347/73/22 1) bere na vědomí zápis č. 4/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0116/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0115/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu a zároveň o ukončení nájemní smlouvy 

č. S 0476/2021/MBaI ze dne 1. prosince 2021, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o ukončení nájemní smlouvy  

č. S 0265/2015/MBaI ze dne 29. května 2015, dle přílohy 4 a) předloženého materiálu,  

 

5) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy bytu vedené pod  

č. S 0112/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. března 2022, 

 

7) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. března 2022. 

1348/73/22 1) ruší usnesení 1325/72/22 ze dne 16. února 2022, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

2) projednala návrh smlouvy o zřízení služebnosti xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0141/2022/MBaI o zřízení služebností, spočívající  

v povinnosti - statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na 

dotčené části pozemku parc. č. 164/1, o výměře 612 m2, trvalý travný porost, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, strpět služebnost stezky a cesty ve prospěch panujících pozemků 

č. 160 č. a 161/1 a umožnit přístup k těmto pozemkům v souvislosti s jejich provozem,  

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 21. března. 2022, 

 

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 22. března 2022. 

1349/73/22 1) bere na vědomí zápis č. 13 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice konaného formou per rollam dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zápis č. 13 z jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1350/73/22 1) projednala návrh na poskytnutí peněžního daru:  

 

a) ve výši 20 tis. Kč právnické osobě ADRA o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5 – 

Jinonice, IČ 61388122, a to poukázáním na sbírkové konto určené pro pomoc Ukrajině, 

 

b) ve výši 20 tis. Kč právnické osobě Charita Česká republika, Vladislavova 1460/12,  

110 00 Praha-Nové Město, IČ 70100969, a to poukázáním na sbírkové konto určené pro 

pomoc Ukrajině, 

 

c) ve výši 20 tis. Kč právnické osobě Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, 

Červeného Kříže 4/1672, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 49593412 a na uzavření 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

d) ve výši 20 tis. Kč Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě, ID 25434679, ul. Drugetiv-Dom 

Prosvita, 88101 Užhorod, Ukrajina, předseda klubu xxxxx, a to poukázáním na bankovní 

účet pana xxxxx,  

 

2) souhlasí s poskytnutím peněžního daru: 

 

a) ve výši 20 tis. Kč právnické osobě ADRA o.p.s., Markova 600/6, 158 00 Praha 5 – 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

10/16   

73. schůze ze dne 2. března 2022 

Jinonice, IČ 61388122, a to poukázáním na sbírkové konto určené pro pomoc Ukrajině, 

 

b) ve výši 20 tis. Kč právnické osobě Charita Česká republika, Vladislavova 1460/12,  

110 00 Praha-Nové Město, IČ 70100969, a to poukázáním na sbírkové konto určené pro 

pomoc Ukrajině, 

 

c) ve výši 20 tis. Kč právnické osobě Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, 

Červeného Kříže 4/1672, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 49593412 a s uzavřením 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

d) ve výši 20 tis. Kč Klubu T. G. Masaryka v Užhorodě, ID 25434679, ul. Drugetiv-Dom 

Prosvita, 88101 Užhorod, Ukrajina, předseda klubu xxxxx, a to poukázáním na bankovní 

účet pana xxxxx,  

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit uzavření smlouvy a odeslání darů na 

bankovní účty obdarovaných dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: ihned 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: ihned. 

1351/73/22 1) projednala žádost ze dne 7. ledna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností ProfiProjekt 

s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek – Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – 

Radvanice 2940/2, NN, IV-12-8019488“, a to na části pozemku parc. č. 2939, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 6 

bm, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0120/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2940/2, 

NN, IV-12-8019488“, a to na části pozemku parc. č. 2939, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle přílohy 

č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 18. listopadu 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností ENPRO 

Energo s. r. o., sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, o uzavření smlouvy  

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

„Ostrava – Bartovice 607/2, NN, IV-12-8021526“, a to na částech pozemků parc. č. 612, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 611/2, ostatní plocha, ostatní komunikace  

a parc. č. 1132, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 53 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0121/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 607/2, NN, 

IV-12-8021526“, a to na částech pozemků parc. č. 612, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 611/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1132, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 

53 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 14. ledna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností ENPRO 
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Energo s. r. o., sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, o uzavření smlouvy  

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

„Ostrava – Bartovice 208/1, DTS NNk, IV-12-8021824“, a to na částech pozemků parc. č. 

207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 206/2, orná půda, parc. č. 206/6, orná 

půda a parc. č. 208/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 194 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého 

materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0123/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 208/1, DTS 

NNk, IV-12-8021824“, a to na částech pozemků parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 206/2, orná půda, parc. č. 206/6, orná půda a parc. č. 208/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 

194 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 11. ledna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností TRABBAU 

a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy  

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

„Ostrava – Radvanice 576/2, příp. NNk, IP-12-8029845“, a to na části pozemku parc. č. 

583/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 9 bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0124/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 576/2, příp. 

NNk, IP-12-8029845“, a to na části pozemku parc. č. 583/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 9 bm, dle přílohy 

č. 4 c) předloženého materiálu, 

 

9) ruší usnesení 952/53/21 bod č. 5 a 6 ze dne 31. března 2021, dle přílohy č. 5 e) 

předloženého materiálu, 

 

10) projednala žádost ze dne 1. února 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností NOVPRO 

FM s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Petřvald  

u Karviné, KA_0264, rekons. DTS“, a to na části pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm,  

dle příloh č. 5 a) a 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0126/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Petřvald u Karviné, KA_0264, 

rekons. DTS“, a to na části pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 5 c) 

předloženého materiálu, 

 

12) ruší usnesení 1053/59/21 bod č. 1 a 2 ze dne 23. června 2021, dle přílohy č. 6 e) 

předloženého materiálu, 

 

13) projednala žádost ze dne 22. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností NOVPRO 

FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

12/16   

73. schůze ze dne 2. března 2022 

Radvanice 1135/1, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3232, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 18 bm, dle příloh 

č. 6 a) a 6 b) předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0127/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 1135/1, 

příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3232, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 18 bm, dle přílohy č. 6 c) 

předloženého materiálu, 

 

15) ruší usnesení 952/53/21 bod č. 1 a 2 ze dne 31. března 2021, dle přílohy č. 7 e) 

předloženého materiálu, 

 

16) projednala žádost ze dne 29. ledna 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

TRABBAU, a. s., sídlem Lublaňská 1002, 120 00 Praha 2, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – 

Radvanice 3277/16, NN“, a to na části pozemku parc. č. 3277/14, ostatní plocha, jiná 

plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 18 bm, dle příloh č. 7 a) 

a 7 b) předloženého materiálu, 

 

17) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0128/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 3277/16, 

NN“, a to na části pozemku parc. č. 3277/14, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 18 bm, dle přílohy č. 7 c) 

předloženého materiálu, 

 

18) ruší usnesení 1087/61/21 bod č. 5 a 6 ze dne 4. srpna 2021, dle přílohy č. 8 e) 

předloženého materiálu, 

 

19) projednala žádost ze dne 13. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou xxxxx, sídlem xxxxx, 

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

provést stavbu „Ostrava – Radvanice p. č. 2669/1, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. 

č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 4 bm, dle příloh č. 8 a) a 8 b) předloženého materiálu, 

 

20) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0129/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu Ostrava – Radvanice p. č. 2669/1, 

příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 bm, dle přílohy č. 8 c) 

předloženého materiálu, 

 

21) ruší usnesení 1087/61/21 bod č. 3 a 4 ze dne 4. srpna 2021, dle přílohy č. 9 e) 

předloženého materiálu, 

 

22) projednala žádost ze dne 30. června 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

TRABBAU, a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 102 00 Praha 2, o uzavření smlouvy  

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

„Ostrava – Bartovice 629/1, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 646, ostatní plocha, 

silnice, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle příloh č. 9 a) 

a 9 b) předloženého materiálu, 
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23) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0130/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 629/1, 

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

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle přílohy č. 9 c) předloženého materiálu, 

 

24) ruší usnesení 1053/59/21 bod č. 3 a 4 ze dne 23. června 2021, dle přílohy č. 10 e) 

předloženého materiálu, 

 

25) projednala žádost ze dne 26. května 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

PROFIPROJEKT, s. r. o., sídlem Collo - louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření 

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

stavbu „Ostrava – Bartovice 3931, NN“, a to na částech pozemků parc. č. 291/4, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 

385/6, orná půda, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 25 bm,  

dle příloh č. 10 a) a 10 b) předloženého materiálu, 

 

26) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0131/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 3931, NN“, 

a to na částech pozemků parc. č. 291/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 392/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 385/6, orná půda, vše v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 25 bm, dle přílohy č. 10 c) předloženého materiálu, 

 

27) ruší usnesení 1062/60/21 bod č. 3 a 4 ze dne 21. července 2021, dle přílohy č. 11 e) 

předloženého materiálu, 

 

28) projednala žádost ze dne 25. června 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

TRABBAU, a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 102 00 Praha 2, o uzavření smlouvy  

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

„Ostrava – Radvanice 2938, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 9 

bm, dle příloh č. 11 a) a 11 b) předloženého materiálu, 

 

29) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0132/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2938, příp. 

NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 9 bm, dle přílohy č. 11 c) 

předloženého materiálu, 

 

30) ruší usnesení 1184/66/21 bod č. 1 a 2 ze dne 27. října 2021, dle přílohy č. 12 e) 

předloženého materiálu, 

 

31) projednala žádost ze dne 22. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření 

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

stavbu „Ostrava – Bartovice 533/5, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 526, trvalý 

travní porost, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 7 bm, dle příloh č. 

12 a) a 12 b) předloženého materiálu, 

 

32) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0133/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
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služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 533/5, příp. 

NNk“, a to na části pozemku parc. č. 526, trvalý travní porost, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava v rozsahu služebnosti cca 7 bm, dle přílohy č. 12 c) předloženého materiálu, 

 

33) ruší usnesení 1224/68/21 bod č. 3 a 4 ze dne 24. listopadu 2021, dle přílohy č. 13 e) 

předloženého materiálu, 

 

34) projednala žádost ze dne 22. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

TRABBAU, a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 102 00 Praha 2, o uzavření smlouvy  

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

„Ostrava – Bartovice 607/1, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 596/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 6 bm,  

dle příloh č. 13 a) a 13 b) předloženého materiálu, 

 

35) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0134/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 607/1, 

NNk“, a to na části pozemku parc. č. 596/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 6 bm, dle přílohy č. 13 c) předloženého 

materiálu, 

 

36) ruší usnesení 1224/68/21 bod č. 3 a 4 ze dne 24. listopadu 2021, dle přílohy č. 14 e) 

předloženého materiálu, 

 

37) projednala žádost ze dne 22. července 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

TRABBAU, a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 102 00 Praha 2, o uzavření smlouvy  

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

„Ostrava – Bartovice 607/1, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2665/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm,  

dle příloh č. 14 a) a 14 b) předloženého materiálu, 

 

38) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0135/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 607/1, 

NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2665/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 14 c) 

předloženého materiálu, 

 

39) ruší usnesení 1224/68/21 bod č. 3 a 4 ze dne 24. listopadu 2021, dle přílohy č. 15 e) 

předloženého materiálu, 

 

40) projednala žádost ze dne 22. října 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ELTRAB 

Group s. r. o., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy 

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

„Ostrava – Radvanice 2027/112, příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2027/1, 

ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 7 bm, dle příloh č. 15 a) a 15 b) předloženého materiálu, 

 

41) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0136/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 2027/112, 

příp. NNk“, a to na části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha, manipulační plocha,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 7 bm, dle přílohy č. 15 c) 
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předloženého materiálu, 

 

42) ruší usnesení 1247/69/21 bod č. 3 a 4 ze dne 8. prosince 2021, dle přílohy č. 16 e) 

předloženého materiálu, 

 

43) projednala žádost ze dne 9. listopadu 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

PROFIPROJEKT, s. r. o., sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření 

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

stavbu „Ostrava – Bartovice 1738/6, NN“, a to na části pozemku parc. č. 1735, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 2 

bm, dle příloh č. 16 a) a 16 b) předloženého materiálu, 

 

44) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0137/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 1738/6, 

NN“, a to na části pozemku parc. č. 1735, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 2 bm, dle přílohy č. 16 c) předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 30. března 2022, 

 

46) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 30. března 2022. 

1352/73/22 1) ruší usnesení 1192/67/21 ze dne 10. listopadu 2021, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu, 

 

2) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci společností 

ELPREMONT elektromontáže s. r. o., sídlem ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice,  

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0143/2022/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemku parc. č. 1623/2, o celkové výměře 

169 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1627/1, o celkové výměře 2.702 m2, 

trvalý travní porost, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava – 

Bartovice , DTS OS_8163, DTS, VN, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti  

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – ČEZ 

Distribuce a. s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodu č. 3 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 30. března 2022, 

 

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 30. března 2022. 

1353/73/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se  

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
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73. schůze ze dne 2. března 2022 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery z krajů 

na pol. 4122, ÚZ 120x13014     o        54 tis. Kč  

 

snižují nespecifikované rezervy  

na § 6409, pol. 5901      o       80 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700077000000   o     800 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3900, pol. 5221      o       20 tis. Kč 

na § 3900, pol. 5222      o       20 tis. Kč 

na § 3900, pol. 5223      o       20 tis. Kč 

na § 6221, pol. 5511      o       20 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5xxx      o     610 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 1   o        54 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, org. 1700xxx000000   o      190 tis. Kč 

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 18. března 2022. 

 

 

 

 

 

Bc. Martina Stankušová     Bc. Richard Dudek, DiS. 

místostarostka      člen rady 

 

 

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

 


