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Usnesení  
56. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 8. února 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1067/56/17 schvaluje program 56. schůze rady městského obvodu konané dne 8. února 2017. 

1068/56/17 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. 

1069/56/17 1) projednala žádost JUDr. Hany Jankovičové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku (hotovost deponovaná v Armádě spásy-Domov Přístav ve výši 

17.474,- Kč) po zemřelé XXXXX, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé XXXXX notářkou JUDr. Hanou Jankovičovou dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí 

informovat notářku JUDr. Hanu Jankovičovou o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                             T: 10. února 2017. 

1070/56/17 1) projednala návrh pana XXXXX na udělení čestného občanství statutárního města Ostravy 

pro primabalerínu paní XXXXX, první sólistku baletu Národního divadla moravskoslezského 

se sídlem v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) souhlasí s podáním návrhu na udělení čestného občanství statutárního města Ostravy  

pro primabalerínu paní XXXXX dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

  

3) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková  T: 21. února 2017, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu předložit rozhodnutí rady městského obvodu orgánům 

města Ostravy k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 21. února 2017. 

1071/56/17 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů  

na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

2) bere na vědomí bez dalšího návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá pověřenému zaměstnanci vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit 

informování Magistrátu města Ostravy o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                        T: 27. února 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostravy 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                                        T: 27. února 2017. 

1072/56/17 1) projednala žádost společnosti ELTOM, s.r.o., která je oprávněna dle plné moci firmou 

MSEM, a. s. k zastupování společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 

02 Děčín - Podmokly, IČ 24729035, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti, dle příloh č. 1 a) až 1c) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. 0049/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – služebnosti, 

spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1112, o výměře 7,3 m2, neplodná půda, ostatní 

plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Zemní kabelové vedení 

přípojky NN 0,4 kV“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

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

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, dle přílohy č. 1 d) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala žádost pana XXXXX, bytem XXXXX, o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. 0050/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – služebnosti, 

spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 962/1, o výměře 5,64 m2, ostatní komunikace, 

ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby kanalizační přípojky  

a šachty a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami  

či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného - XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 
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5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 28. února 2017, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0049/2017/MBaI a č. S 0050/2017/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 28. února 2017. 

1073/56/17 1) projednala informaci o darování garáže na pozemku parc. č. 2027/37 v k. ú. Radvanice 

panu XXXXX, bytem XXXXX, paní XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy  

č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a darování garáže na pozemku parc. č. 2027/37 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní 

XXXXX, bytem XXXXX, panu XXXXX, bytem XXXXX, 

 

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  T: dle termínu zastupitelstva. 

1074/56/17 1) projednala možnost pronájmu pozemku parc. č. 2027/95, zastavěná plocha a nádvoří,  

o celkové výměře 28 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu XXXXX, bytem XXXXX, 

dle přílohy 1 a) a 1 d) předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0051/2017/MBaI s panem XXXXX, bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 12. srpna 2015 o pronájem pozemku parc. č. 2027/99, o celkové 

výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX, 

dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0052/2017/MBaI s panem XXXXX, bytem 

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

 

5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 28. února 2017, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0051/2017/MBaI  

a č. S 0052/2017/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 28. února 2017. 

1075/56/17 1) projednala návrh zásad pro odepisování majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a plán účetních odpisů městského obvodu Radvanice 

a Bartovice na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje zásady pro odepisování majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a plán účetních odpisů městského obvodu Radvanice 

a Bartovice na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,      

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit realizaci bodu  
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č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: trvale. 

1076/56/17 1) bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zprávu o činnosti finančního výboru  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

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

1077/56/17 1) projednala žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru tělocvičny 

k tréninkům boxu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organice, 

IČ 70987700, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru tělocvičny k tréninkům boxu 

mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkovou organizací,  

IČ 70987700, 

a 

panem XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí 

rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Kateřina Gřešová                                      T: 22. únor 2017. 

1078/56/17 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu a návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška  

č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, po doplnění akcí pořádaných městským obvodem Radvanice a Bartovice  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška  

č. 4/2012, o zabezpečení pořádku omezením hluku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit 

informování Magistrátu města Ostravy o projednání návrhů obecně závazných vyhlášek  

dle bodů č. 2 a č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                         T: 27. února 2017, 

 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostravy 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                                        T: 27. února 2017. 

1079/56/17 1) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 75/2016/MBaI uzavřené dne 29. února 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0053/2017/MBaI s XXXXX, trvale 

bytem XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 539/2013/MBaI uzavřené dne 31. října 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0054/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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5) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 82/2016/MBaI uzavřené dne 21. března 2016, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0055/2017/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 82/2016/MBaI s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o udělení souhlasu k podnájmu bytu 

třetí osobě, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) uděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. XXXXX, k nájemní smlouvě č. 

77/2013/MBaI uzavřené s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu, 

 

9) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek  

k záměru pronájmu č. 11, k bytu č. 9, na ulici Revírní 849/4, Ostrava-Radvanice, dle přílohy 

č. 10 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0056/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

11) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek  

k záměru pronájmu č. 12, k bytu č. 2, na ulici Lipinská 839/5, Ostrava-Radvanice, dle přílohy 

č. 12 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0057/2017/MBaI se XXXXX, trvale 

bytem XXXXX, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

13) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek  

k záměru pronájmu č. 13, k bytu č. 3, na ulici Třanovského 875/21, Ostrava-Radvanice,  

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0058/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

 

15) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o uzavření dohody o ukončení nájmu 

bytu, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0059/2017/MBaI  

s XXXXX, trvale bytem XXXXX, k 28. únoru 2017, dle přílohy č. 17 předloženého 

materiálu, 

 

17) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 28. února 2017, 

 

18) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv, dodatků, dohody a souhlasu  

dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 28. února 2017. 

1080/56/17 1) projednala žádost paní XXXXX, pověřené dle plné moci zastupováním společnosti 

DOMOV U BARBORKY, s.r.o., sídlem Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná – Staré 

Město, IČ 03910105, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části pozemku  
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parc. č. 3261, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsán  

na LV č. 1962, v rozsahu služebnosti cca 4 m2, pro napojení stávajícího objektu občanské 

vybavenosti (č. p. 1731, Domov u Barborky), dle příloh č. 1 a) až 1 c) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0047/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části 

pozemku parc. č. 3261, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

zapsán na LV č. 1962, v rozsahu služebnosti cca 4 m2, pro napojení stávajícího objektu 

občanské vybavenosti (č. p. 1731, Domov u Barborky) dle přílohy č. 1 d) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala žádost společnosti TGA Building s.r.o., sídlem Čsl. Armády 1112/27a,  

Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 04258118, o právo provést stavby retenční nádrže a ČOV 

vč. připojovacího potrubí na části pozemku parc. č. 633/57, orná půda, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, zapsán na LV č. 1048, v rozsahu služebnosti cca 205 m2, pro napojení plánované 

novostavby objektu občanské vybavenosti dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0048/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavby retenční nádrže a ČOV  

vč. připojovacího potrubí na části pozemku parc. č. 633/57, orná půda, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, zapsán na LV č. 1048, v rozsahu služebnosti cca 205 m2, pro napojení plánované 

novostavby objektu občanské vybavenosti, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 28. února 2017, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0047/2017/MBaI a č. S 0048/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 28. února 2017. 

1081/56/17 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 3 /2017 zmocněnci, kterým je společnost 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 

IČ 45797170, zastoupena Radimem Gillem, jednatelem společnosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 3 /2017 zmocněnci, kterým je společnost HaskoningDHV 

Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170, 

zastoupena Radimem Gillem, jednatelem společnosti, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 24. února 2017, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci  

č. 3/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 24. února 2017. 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka         místostarosta 


