Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
55. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 25. ledna 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1046/55/17
1047/55/17

1048/55/17

Obsah
schvaluje program 55. schůze rady městského obvodu konané dne 25. ledna 2017.
bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. ledna 2017 dle přílohy
předloženého materiálu.
1. projednala oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o zahájení zjišťovacího
řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, týkající se záměru „Polní skládka uhlí AMO“ společnosti
ArcelorMittal Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se zasláním vyjádření městského obvodu Radvanice a Bartovice Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje ve znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje vyjádření městského obvodu ve znění dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 25. ledna 2017,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 25. ledna 2017,

1049/55/17

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k jednáním ve věcech,
týkajících se posouzení záměru „Polní skládka uhlí AMO“ oznamovatele ArcelorMittal
Ostrava, a.s. dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů a k podpisu následných vyjádření a stanovisek městského
obvodu v daných řízeních,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle stanovených termínů.
1. odvolává s účinností k 31. lednu 2017 členy povodňové komise:
a) Jiřího Gavláka, bývalého velitele služebny městské policie Radvanice,
b) Ing. Jindřicha Nováka, vedoucího odboru bezpečnosti, ekologie a ochrany majetku
společnosti Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.,
c) Jiřího Šocha, důchodce, trvale bytem Šenovská 358/368, 717 00 Ostrava – Bartovice,
2. jmenuje s účinností od 1. února 2017 člena povodňové komise Miroslava Krista, velitele
služebny městské policie Radvanice,
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3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit aktualizaci
seznamu členů povodňové komise v systému POVIS dle bodu č. 1. a 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. března 2017.
1. projednala předložené cenové nabídky poskytovatelů služeb ubytování a stravování
a objednávky těchto služeb dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2. rozhodla udělit výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 ze způsobu
zadání veřejné zakázky na služby v rámci realizace akce „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ
Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“, tj. rozhodla zadat zakázku přímo jednomu
zadavateli postupem dle čl. IV. místo postupu dle čl. V. vnitřního předpisu č. 2/2016,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 28. února 2017,

1051/55/17

1052/55/17

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu objednávek dle přílohy č. 3 a č. 4
tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 25. března 2017.
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,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
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) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č.42/2014/MBaI uzavřené dne 27. února 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0036/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 148/2015/MBaI uzavřené dne 31. března 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0037/2017/MBaI s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5)
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ke smlouvě o nájmu bytu č. 56/2015/MBaI se XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu,
6) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2017,

1053/55/17

7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatků dle bodů č. 2, 4 a 5
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2017.
1) projednala žádost pana XXXXX, pověřeného dle plných mocí zastupováním paní
XXXXX, a pana XXXXX, o souhlas s umístěním staveb sjezdu, chodníku a dvou částí
vodovodních přípojek, vše na části pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní
plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0034/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu, chodníku a části vodovodní
přípojky na části pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, s paní XXXXX, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0035/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části
pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s
panem XXXXX, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. února 2017,

1054/55/17

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0034/2017/MBaI a č. S 0035/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. února 2017.
1) projednala žádost paní XXXXX, o odkoupení pozemku parc. č. 420/7, zahrada, o celkové
výměře 303 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.
č. 420/7, zahrada, o výměře 303 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle příloh č. 5 a 6 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského
obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva,

1055/55/17
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1) projednala žádost ze dne 22. června 2015 podanou XXXXX, o prodloužení nájmu části
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pozemku parc. č. 3222/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
o výměře 15 m2, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0025/2017/MBaI na část pozemku parc. č.
3222/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, s XXXXX, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. ledna 2017,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0025/2017/MBaI
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. ledna 2017,
5) projednala žádost ze dne 6. ledna 2016 podanou XXXXX, o odkoupení části pozemku
parc. č. 3222/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku
parc. č. 3222/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře cca 15 m2, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, dle příloh č. 2 b) a 2 c) předloženého materiálu,
7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 6
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu zastupitelstva,
8) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského
obvodu dle bodu č. 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva,

1056/55/17

9) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje Radě města Ostravy dle bodu
č. 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu rady města.
1) projednala žádost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní
28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 451 93 673, ze dne 11. ledna 2017,
o udělení souhlasu s kácením dřeviny v rámci stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s kácením vzrostlé dřeviny na pozemku parc. č. 835/13 v kat. území Radvanice,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve svěřené správě městskému obvodu Radvanice
a Bartovice v rámci stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní
28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 451 93 673, ze dne 30. 5. 2016, o udělení
plné moci zmocněnci, kterým je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 451 93 673, zastoupena Ing.
Petrem Gelnarem, vedoucím investičního oddělení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) souhlasí s udělením plné moci č. 2/2017 zmocněnci, kterým je společnost Ostravské

4/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

55. schůze ze dne 25. ledna 2017

vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO 451 93 673, zastoupena Ing. Petrem Gelnarem, vedoucím investičního oddělení,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2, 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2017,

1057/55/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s kácením a plné moci dle bodu
2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2017.
1. bere na vědomí výroční zprávu za rok 2016 orgánů statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výroční zprávy za rok 2016 orgánů
statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. ledna 2017,

1058/55/17

3. ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu
městského obvodu zveřejnit výroční zprávu za rok 2016 orgánů statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a tuto zároveň zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 30. ledna 2017.
1) projednala žádost JUDr. Aleny Kavanové, notářky se sídlem v Opavě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku (hotovost ve výši 6.761,- Kč) po zemřelém XXXXX,
statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém XXXXX notářkou JUDr. Alenou Kavanovou,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) rozhodla o neuplatnění pohledávky městského obvodu za zajištění pohřbení zůstavitele
XXXXX, tj. rozdíl ve výši 82,- Kč mezi pohledávkou a vydanou hotovostí
u Ministerstva pro místní rozvoj a o odúčtování z účetnictví,

1059/55/17

4) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním vedoucího odboru organizačního
a vnitřních věcí realizovat rozhodnutí rady, dle bodu č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 27. ledna 2017.
1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek
k záměru prodeje prstene ze žlutého kovu s červeným kamenem, náramku z bižuterie, řetízku
s hvězdou z bižuterie, řetízku s židovskou hvězdou a náramku ze stříbra, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření kupní smlouvy č. S 0031/2017/FaR s XXXXX, trvale bytem XXXXX,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodů č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. ledna 2017,

5/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

1060/55/17

55. schůze ze dne 25. ledna 2017

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. ledna 2017.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy o stanovisko k pronájmu části pozemku parc.
č. 3265/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, o pronajímané výměře 519 m2 manželům XXXXX, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 3265/14, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, o pronajímané
výměře 519 m2, manželům XXXXX, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. února 2017,

1061/55/17

4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko Magistrátu města Ostravy
o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 3. února 2017.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/97 v k. ú. Radvanice
podanou panem XXXXX, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/97 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem
XXXXX,
3) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/80 v k. ú. Radvanice
podanou panem XXXXX a informaci o uzavření kupní smlouvy na předmětnou garáž mezi
panem XXXXX a paní XXXXX, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/80 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem
XXXXX paní XXXXX,
5) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/82 v k. ú. Radvanice
podanou paní XXXXX a informaci o uzavření kupní smlouvy na předmětnou garáž mezi paní
XXXXX a panem XXXXX, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/82 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní XXXXX
panu XXXXX,
7) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/48 v k. ú .Radvanice
podanou manželi XXXXX, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
8) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/48 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
9) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku č. 2027/30 v k. ú. Radvanice podanou
panem XXXXX, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,
10) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
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a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/30 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
11) projednala informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/105 v k. ú. Radvanice
a žádost o uplatnění předkupního práva podanou panem XXXXX, dle přílohy č. 6 a)
předloženého materiálu,
12) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/105 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem
XXXXX paní XXXXX,
13) projednala informaci o darování garáže na pozemku parc. č. 2027/134 v k. ú. Radvanice
zaslanou panem XXXXX, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu,
14) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a darování garáže na pozemku parc. č. 2027/134 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem
XXXXX a paní XXXXX, oba bytem XXXXX, panem XXXXX a paní XXXXX, oba bytem
XXXXX, panu XXXXX, bytem XXXXX,
15) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města
Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu Rady města Ostravy,

1062/55/17

16) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14
tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost paní XXXXX, o snížení nájemného za pronájem pozemku parc.
č. 1129/10, orná půda, o celkové výměře 367 m2, v k. ú. Radvanice, a to z částky 10,Kč/m2/rok stanovené usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 60/3/14
ze dne 17. prosince 2014, na původní částku 5,- Kč/m2/rok dle platné nájemní smlouvy č.
282/2013/MBaI ze dne 12. srpna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zachování nájemného ve výši 10,- Kč/m2/rok stanoveného usnesením rady
městského obvodu č. 60/3/14 ze dne 17. prosince 2014, za pronájem pozemku
parc. č. 1129/10, orná půda, o celkové výměře 367 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,

1063/55/17

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. února 2017.
1) projednala návrh provozního řádu pro provoz solné jeskyně v Ostravě-Radvanicích,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje provozní řád pro provoz solné jeskyně v Ostravě-Radvanicích,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou otevírací doby v čl. II,

1064/55/17
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového bytového a investic zajistit zveřejnění informace
o schválení provozního řádu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. ledna 2017.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy z 10. ledna 2017, o vydání stanoviska
k případnému budoucímu svěření nově nabyté části pozemku od manželů XXXXX
(parc č. 198/20, nově označené jako pozemek parc. č. 198/27, orná půda, o výměře 106 m2,
v k. ú. Radvanice), budoucím vlastníkem - statutárním městem Ostrava, do správy městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
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2) souhlasí s případným budoucím svěřením nově nabyté části pozemku parc č. 198/20, nově
označené jako pozemek parc. č. 198/27, orná půda, o výměře cca 106 m2, v k. ú. Radvanice,
do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
3) projednala možnost případného budoucího svěření nově nabyté části pozemku od pana
XXXXX (parc č. 2027/6, manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře cca 81 m2,
v k. ú. Radvanice), budoucím vlastníkem - statutárním městem Ostrava, do správy městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) souhlasí s případným budoucím svěřením nově nabyté části pozemku parc č. 2027/6,
manipulační plocha, ostatní plocha, o výměře cca 81 m2, v k. ú. Radvanice, do správy
městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. února 2017,

1065/55/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanovisek k případnému budoucímu
svěření nově nabytých částí pozemků do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 3. února 2017.
1) projednala návrh smlouvy o dodávce vody se společností Ostravské vodárny a kanalizace
a.s, Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava a třetí osobou XXXXX, která je nájemkyní
společenského domu v Ostravě-Bartovicích na základě smlouvy o nájmu prostor sloužícího
k podnikání č. S 456/2016/MBaI a která smlouvou č. S 0046/2017/MBaI bude vystupovat
vůči dodavateli jako odběratel vody,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dodávce vody č. S 0046/2017/MBaI mezi společností
Ostravské vodárny a kanalizace a.s, Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava, statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Ostrava-Radvanice a třetí osobou XXXXX, která je nájemcem společenského domu
v Ostravě-Bartovicích na základě smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání
č. S 456/2016/MBaI a která smlouvou č. S 0046/2017/MBaI bude vystupovat vůči dodavateli
jako odběratel vody, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. ledna 2017,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dodávce vody, dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. ledna 2017.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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