Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
58. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 13. března 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1109/58/17
1110/58/17

1111/58/17

Obsah
1) schvaluje program 58. schůze rady městského obvodu konané dne 13. března 2017.
1) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise pro obsazení pracovního místa vedoucího
odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje dnem 20. března 2017, na návrh zaměstnance pověřeného zastupováním funkce
tajemnice úřadu městského obvodu v souladu s ust. § 102, odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pracovní místo
vedoucího odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
Mgr. Martinu Škovránovou, XXXXX, trvale bytem XXXXX.
1) projednala informaci JUDr. Miluše Rabasové, notářky se sídlem Ostrava – Moravská
Ostrava, Na Hradbách 18, 702 00, o možnosti dědictví (aktiva ve výši 993 201,29 Kč a pasiva
ve výši 22 045,35 Kč) po zemřelé XXXXX, ve prospěch statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s přijetím dědictví po zemřelé XXXXX, na základě závěti ze dne
7. prosince 2015, kde bylo Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
určeno jako dědic, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat notářku JUDr.
Miluši Rabasovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2017,

1112/58/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu originál protokolu, kde městský obvod
neodmítá a souhlasí se závětí a prohlášením o vydědění ze dne 7. prosince 2015,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2017.
1) projednala žádost JUDr. Vlasty Hoderové, notářky se sídlem Náměstí republiky 1521/1b,
736 01 Havířov - Město, o vyslovení souhlasu s vydáním majetku (hotovost uložená
na depozitním účtu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 4.420,- 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. Vlastou Hoderovou
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1113/58/17
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3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Vlastu
Hoderovou o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 20. března 2017.
1) projednala Oznámení o vyhlášení volna pro žáky ze Základní školy Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvkové organice, IČ 70987700, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2) souhlasí s vyhlášením volna pro žáky ze Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického
5, příspěvková organizace, IČ 70987700, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1114/58/17

1115/58/17

3) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním vedoucí odboru sociálních věcí a školství
informovat ředitelku školy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Gřešová
T: 15. března 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 22/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. 2. 2017 dle přílohy č.1 předloženého
materiálu.
1) projednala žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru tělocvičny
k tréninkům fotbalu 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
fotbalu mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkovou organizací,
IČ 70987700,
a
panem XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1116/58/17

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: 15. 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,

1117/58/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
a dle směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice pod názvem „Trvalkové záhony na ulici Těšínská“ a návrh na zaslání výzvy
k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst. a) zákona
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice
č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Trvalkové záhony na ulici Těšínská“ a o zaslání výzvy k podání nabídky
zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

1118/58/17

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. dubna 2017.
1) projednala žádost pana Miroslava Langra, IČ 47837314, trvale bytem Vrchlického 365/16,
716 00 Ostrava – Radvanice, o potvrzení referenčního listu na akci „Zajištění údržby veřejné
zeleně v roce 2016 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s potvrzením referenčního listu na akci „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce
2016 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“, kterou realizoval pan Miroslav
Langr, IČ 47837314, trvale bytem Vrchlického 365/16, 716 00 Ostrava – Radvanice
dle přílohy č. 2 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: 31. března 2017,

1119/58/17
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního
listu na akci „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2016 na území městského obvodu
Radvanice a Bartovice“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. března 2017.
1) projednala návrh na udělení plné moci č. 4 /2017 zmocněnci, kterým je společnost
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
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IČ 45797170, zastoupena Radimem Gillem, jednatelem společnosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s udělením plné moci č. 4/2017 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: 31. března 2017,

1120/58/17

1121/58/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci
č. 4/2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. března 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 2/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 15. února 2017
dle přílohy předloženého materiálu.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zaslat stanovisko Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice k návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu č. 2 tohoto usnesení
odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 14. března 2017,

1122/58/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 14. března 2017.
1) projednala návrh na podání žádosti o poskytnutí příspěvku z Úřadu práce ČR na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z Úřadu práce ČR na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3) pověřuje starostku městského obvodu k podpisu žádosti o poskytnutí příspěvku z Úřadu
práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. března 2017,

1123/58/17
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4) ukládá pracovnici pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu odeslat
žádost o poskytnutí příspěvku dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 24. března 2017.
1) projednala žádost ze dne 14. listopadu 2016 podanou XXXXX, oba bytem XXXXX,
o pronájem pozemku parc. č. 2028/2, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře 546 m2, části
pozemku parc. č. 3221/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře cca 340 m2, vše v k.
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ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0066/2017/MBaI s XXXXX na pozemek parc.
č. 2028/2, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře 546 m2, část pozemku parc. č. 3221/1,
ostatní
komunikace,
ostatní
plocha,
o
výměře
cca
340
m2
a pozemek parc. č. 2028/3, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 205 m2,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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. března 2017,

1124/58/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0066/2017/MBaI
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2017.
1) projednala žádost podanou dne 8. února 2016 XXXXX, bytem XXXXX o uzavření nové
smlouvy o zřízení služebnosti mezi dvěma smluvními stranami ke stavbě plynovodní
přípojky umístěné na pozemku parc. č. 790/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
služebnosti 11 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ruší usnesení č. 63/3/14 v celém rozsahu, ze dne 17. prosince 2014,
3) rozhodla o uzavření nové smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0109/2017/MBaI spočívající
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem
Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku
parc. č. 790/6, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět
umístění plynovodní přípojky a umožnit přístup k této přípojce v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného - XXXXX, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. dubna 2017,

1125/58/17

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
č. S 0109/2017/MBaI, dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. dubna 2017.
1) projednala žádost společnosti Green Gas DPB, a. s., sídlem Rudé armády 637, 739 21
Paskov, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „Elektro přípojka
odplyňovacího vrtu VN-OV č. 149“, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2208134/2016, dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0033/2017/MBaI o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 258/3, zahrada a 258/5, zeleň, ostatní
plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Elektro přípojka
odplyňovacího vrtu VN-OV č. 149“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného - společnosti DIAMO,
státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 00002739, a vedlejšího účastníka
- Green Gas DPB, a. s., sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČ 00494356, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
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T: 10. dubna 2017,

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. S 0033/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. dubna 2017.
1) projednala žádost paní XXXXX a pana XXXXX o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části
vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2, pro napojení stávajícího
rodinného domu č. p. 965/18 na vodovodní řad, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0102/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části
pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s paní XXXXX a panem XXXXX, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost paní XXXXX a pana XXXXX o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části
vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2, pro napojení stávajícího
rodinného domu č. p. 963/14 na vodovodní řad, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0103/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části
pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s paní XXXXX a panem XXXXX, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost pana XXXXX o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části
pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 5 m2, pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 979/13
na vodovodní řad, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0104/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části
pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s panem XXXXX, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
7) projednala žádost paní XXXXX a pana XXXXX o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části
vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2, pro napojení stávajícího
rodinného domu č. p. 966/20 na vodovodní řad, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého
materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0105/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části
pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s paní XXXXX a panem XXXXX, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu,
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9) projednala žádost společnosti NOVPRO FM s.r.o., pověřené dle plné moci zastupováním
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
IČ 24729035, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající
právo umístit a provést stavbu „Ostrava 584/17, Bergerová NNk“ na částech pozemků
parc. č. 3227/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice a parc. č. 585, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu služebnosti
cca 38 m2, pro napojení pozemku parc. č. 584/17, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava dle příloh
č. 5 a) až 5 c) předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0106/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava 584/17, Bergerová NNk“
na částech pozemků parc. č. 3227/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice
a parc. č. 585, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
o celkovém rozsahu služebnosti cca 38 m2, se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou
společností NOVPRO FM s.r.o., dle přílohy č. 5 d) předloženého materiálu,
11) projednala žádost společnosti Ing. Martin Barteček, pověřené dle plné moci zastupováním
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
IČ 24729035, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající
právo umístit a provést stavbu „Ostrava 4016/1 CONTSYSTEM, příp. NNk“ na částech
pozemků parc. č. 3216/1, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 3216/2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu
služebnosti cca 22 m2, pro napojení pozemku parc. č. 2150/4 v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle příloh č. 6 a) až 6 c) předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0107/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava 4016/1 CONTSYSTEM,
příp. NNk“ na částech pozemků parc. č. 3216/1, ostatní komunikace, ostatní plocha
a parc. č. 3216/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
o celkovém rozsahu služebnosti cca 22 m2, se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou
společností Ing. Martin Barteček, dle přílohy č. 6 d) předloženého materiálu,
13) projednala žádost paní Ing. Veroniky Studynkové, pověřené dle plné moci zastupováním
Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne, sídlem Newtonova 725/14,
702 41 Ostrava – Přívoz, IČ 63029391, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu – zřízení nového elektroměrového
rozvaděče s napojením na novou pojistkovou skříň, a to na části pozemku parc. č. 3261,
ostatní komunikace, ostatní plocha v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu
služebnosti cca 2 m2, pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 671/2 stojícím
na pozemku parc. č. 886/1 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 7 a) až 7 c)
předloženého materiálu,
14) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0108/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu – zřízení nového elektroměrového
rozvaděče s napojením na novou pojistkovou skříň, a to na části pozemku parc. č. 3261,
ostatní komunikace, ostatní plocha v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o celkovém rozsahu
služebnosti cca 2 m2, s Moravskoslezským sdružením Církve adventistů sedmého dne,
dle přílohy č. 7 d) předloženého materiálu,
15) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2017,
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16) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0102/2017/MBaI, č. S 0103/2017/MBaI, č. S 0104/2017/MBaI, č. S 0105/2017/MBaI,
č. S 0106/2017/MBaI , č. S 0107/2017/MBaI a č. S 0108/2017/MBaI o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2017.
1) projednala žádost ze dne 16. února 2017, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/17, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2 v
k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/17, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 b) předloženého materiálu,
3) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/18, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 e) předloženého materiálu,
4) projednala žádost ze dne 1. března 2017, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,
o pronájem pozemku parc. č. 690/19, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
5) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/19, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 b) předloženého materiálu,
6) projednala žádost ze dne 6. ledna 2016, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,
o pronájem pozemku parc. č. 3277/6, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
7) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/6, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 3 b) předloženého materiálu,
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 3, 5 a 7 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2017,

1128/58/17

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů dle bodů
č. 2, 3, 5 a 7 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2017.
1) projednala žádost společnosti SLONKA s. r. o., se sídlem Nádražní 20/142, 70200 Ostrava
– Moravská Ostrava, IČ: 26852659 o potvrzení, že provedená stavba „Stavební úpravy
bytového domu na ul. Matušínského 6, 8 v Ostravě-Radvanicích“, je jako referenční, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla potvrdit, že provedená stavba „Stavební úpravy bytového domu
na ul. Matušínského 6, 8 v Ostravě-Radvanicích“, realizovaná společností SLONKA s. r. o.,
se sídlem Nádražní 20/142, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 26852659, je jako
referenční, s tím, že byla provedena v předepsané kvalitě, bez vad a nedodělků a při dodržení
sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smlouvy o dílo a dodatku dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. dubna 2017,

1129/58/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. dubna 2017.
1) projednala informaci o neuzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. S 0139/2016/MBaI a o neplatnosti identifikačních údajů uvedených v této smlouvě,
dle přílohy č. 4 a 5 tohoto materiálu,
2) ruší usnesení č. 693/35/16 ze dne 16. dubna 2016,
3) rozhodla o uzavření nové smlouvy č. 0111/2017/MBaI o zřízení věcného břemene služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 284/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby STL plynovodní
přípojky vč. příslušenství a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného– společnosti GasNet s.r.o., sídlem,
Klíšská 940/96, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupené dle plné moci
společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. dubna 2017,

1130/58/17

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. S 0111/2017/MBaI, dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. dubna 2017.
1) bere na vědomí informace o povinném předškolním vzdělávání související s novelizací
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
2) schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Ostrava - Radvanice, Těšínská 279,
příspěvková organizace, IČ:70987742, z 80 na 104 dětí a zápis místa poskytovaného
vzdělávání mateřské školy na adrese Trnkovecká 867/55, Ostrava – Radvanice, s účinností
od 1. 9. 2017,
3) pověřuje ředitelku Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace, IČ: 70987742, podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
týkající se navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy z 80 na 104 a zápisu
místa poskytovaného vzdělávání mateřské školy na adrese Trnkovecká 867/55, Ostrava –
Radvanice, s účinností od 1. 9. 2017,
Z: Dana Lérová
T: 31. března 2017,
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodů
č. 2 a č. 3 tohoto usnesení,
Z: vedoucí odboru SVaŠ
T: 31. března 2017.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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