Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
19. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 11. září 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
346/19/19
347/19/19

348/19/19

Obsah
1) schvaluje program 19. schůze rady městského obvodu konané dne 11. září 2019.
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,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
3/1/18 ze 7. listopadu 2018,
23/2/18 z 21. listopadu 2018,
25/2/18 z 21. listopadu 2018,
32/2/18 z 21. listopadu 2018,
37/2/18 z 21. listopadu 2018,
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.
1) bere na vědomí zápis č. 15/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0479/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0387/2017/MBaI uzavřené dne 31. července 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0454/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 385/2017/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2017, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0474/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
č. 1, na ulici Revírní 435/2, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 5 a) předloženého
materiálu,
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8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0473/2019/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 30. září 2019, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2019,

349/19/19

10) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2019.
1) projednala nabídku k odkupu garáží na pozemcích parc. č. 22/19 a parc. č. 22/20,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 22/19, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 22/20, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 a 3
tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu Rady města Ostravy,
5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a 3 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,

350/19/19

6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
informovat žadatele, dle bodu č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2019.
1) projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení dohody o ukončení nájmu č. S 0475/2019/MBaI, pozemků parc.
č. 584/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 258 m2 a parc. č. 585/1, zahrada, o celkové
výměře 870 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní xxxxx, bytem xxxxx, 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: 30. září 2019,

351/19/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu
č. S 0475/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2019.
1) projednala žádost ze dne 28. června 2019, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemků parc. č. 790/104, trvalý travní porost o celkové výměře 126 m2 a parc. č. 790/105,
trvalý travní porost o celkové výměře 115 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků parc. č. 790/104, trvalý travní porost
o celkové výměře 126 m2 a parc. č. 790/105, trvalý travní porost o celkové výměře 115 m2,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
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3) projednala žádost ze dne 17. července 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemků parc. č. 584/3, trvalý travní porost o celkové výměře 258 m2 a parc.
č. 585/1, zahrada o celkové výměře 870 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků parc. č. 584/3, trvalý travní porost
o celkové výměře 258 m2 a parc. č. 585/1, zahrada o celkové výměře 870 m2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. října 2019,

352/19/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. října 2019.
1) projednala žádost ze dne 15. srpna 2019 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
zastoupeni na základě plné moci společností HydroIdea s. r. o., Lešetínská 676/8, 719 00
Ostrava, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo
umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 847, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 3 bm,
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0477/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu plynové přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 3 bm, 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. září 2019,

353/19/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0477/2019/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2019.
1) projednala žádost ze dne 16. srpna 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas
s umístěním a provedením stavby „Stavba RD na pozemku parc. č. 875/2 k. ú. Bartovice“,
pro pozemek parc. č. 875/2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Stavba RD na pozemku
parc. č. 875/2 k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 875/2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2019,

354/19/19
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. září 2019.
1) projednala žádost ze dne 24. července 2019, podanou společností MUDr. Alexander Daniš
s. r. o., se sídlem Břustkova 16/606, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 076 46 640,
zastoupenou jednatelem MUDr. Alexanderem Danišem, se sídlem Na Podlesí 1195, 739 32
Vratimov, o pronájem nebytového prostoru č. 101 na ulici Těšínská 587/316, 716 00 Ostrava
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- Radvanice, na části pozemku parc. č. 3265/11, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 111,5 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0478/2019/MBaI se společností MUDr.
Alexander Daniš s. r. o., se sídlem Břustkova 16/606, 700 30 Ostrava - Výškovice,
IČ: 076 46 640, zastoupenou jednatelem společností MUDr. Alexanderem Danišem,
se sídlem Na Podlesí 1195, 739 32 Vratimov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. září 2019,

355/19/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0478/2019/MBaI,
dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2019.
1) projednala žádost Mgr. Evy Studentové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu
s vydáním majetku po zemřelém Jaroslavu Zmiejovi, statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Jaroslavu Zmiejovi notářkou Mgr. Evou
Studentovou dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

356/19/19

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku Mgr. Evu
Studentovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 20. září 2019.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek a protokolu hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Návrh trvalkových záhonů na ul. Čapkova
a Těšínské“, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0476/2019/SŘDaŽP se společností: AWT Rekultivace, a.s., IČ 47676175, se sídlem
Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého
materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0476/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2019,
3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0476/2019/SŘDaŽP dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2019.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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