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Usnesení 59. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 23. června 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1039/59/21 1) schvaluje program 59. schůze rady městského obvodu konané dne 23. června 2021. 

1040/59/21 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. 

1041/59/21 1) projednala žádost JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelé Janě Zemánkové, statutárnímu městu Ostrava, 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé Janě Zemánkové notářkou JUDr. Jarmilou 

Valigurovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Jarmilu 

Valigurovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková  T: 30. června 2021. 

1042/59/21 1) projednala žádost ze dne 17. května 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 476, zahrada, o celkové výměře 1252 m², v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 476, zahrada, o celkové výměře 

1252 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 15. července 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. července 2021. 

1043/59/21 1) projednala žádost podílových vlastníků paní xxxxx a pana xxxxx, oba bytem xxxxx,  

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

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0242/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 927, o výměře 2.397 m2, silnice, 

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

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

a to ve prospěch oprávněných - podílových vlastníků manželů xxxxx, dle přílohy  
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č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

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

břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0243/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 927, o výměře 2.397 m2, silnice, 

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

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

a to ve prospěch oprávněného – pana xxxxx, dle přílohy č. 2 c) 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. července 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 a 4 

tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. července 2021. 

1044/59/21 1) projednala žádost JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelé Jarmile Barvíkové, statutárnímu městu Ostrava, 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé Jarmile Barvíkové, notářem JUDr. Josefem 

Kawulokem, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notáře JUDr. Josefa 

Kawuloka o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková  T: 30. června 2021. 

1045/59/21 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu k podnájmu bytu třetí 

osobě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) uděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, k nájemní smlouvě č. 76/2009/MBaI 

uzavřené s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0258/2019/MBaI uzavřené dne 31. května 2019, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0220/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

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

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0412/2020/MBaI uzavřené dne 21. září 2020, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu,  

 

6) rozhodla o neuzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0221/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0249/2020/MBaI uzavřené dne 22. června 2020, dle přílohy č. 4 a) předloženého 

materiálu,  
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8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0222/2021/MBaI s xxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0066/2021/MBaI uzavřené dne 18. února 2021, dle přílohy č. 5 a) předloženého 

materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0223/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0227/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0228/2021/MBaI se xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

13) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0229/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0230/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

15) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0231/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0232/2021/MBaI se xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

17) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0233/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

18) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0234/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

19) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0236/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

20) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0237/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

 

21) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0238/2021/MBaI s xxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

 

22) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0240/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. července 2021, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. července 2021. 

1046/59/21 1) projednala žádost Statutárního města Ostravy, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo 
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náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeného na základě plné moci společností HaskoningDHV 

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

týkající se vydání souhlasu k vypouštění srážkových vod do levostranného přítoku vodního 

toku Lučina v km 8,25, ID vodního toku 10212312 v rámci realizace stavby „Cyklistická 

trasa J, úsek Radvanice – Bartovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí jako správce levostranného přítoku vodního toku Lučina v km 8,25, ID vodního 

toku 10212312 s vypouštěním srážkových vod do tohoto toku v rámci realizace stavby 

„Cyklistická trasa J, úsek Radvanice – Bartovice“ za podmínek 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: 30. června 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasu městského obvodu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. června 2021. 

1047/59/21 1) projednala žádost ze dne 2. června 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, zastoupen 

panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba 

rodinného domu na parc. č. 3001, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 3228/2,  

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

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného 

domu na parc. č. 3001, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 3228/2, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, 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: 15. července 2021, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová T: 15. července 2021. 

1048/59/21 1) projednala sdělení ředitelek Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové 

organizace, Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace,  

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2021 ředitelce Základní 

školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

 

3) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2021 ředitelce Mateřské 

školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, 

 

4) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za 1. pololetí roku 2021 ředitelce Mateřské 

školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, za vykonání 

mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, 

 

5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 

organizací obce o usnesení rady městského obvodu dle bodů č. 2, č. 3, č. 4 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Ivana Bollogová                   T: 30. června 2021. 

1049/59/21 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „Budování zelené 

infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ a návrh na zaslání výzvy  

k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „Budování zelené 

infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ a o zaslání výzvy k podání 

nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy předloženého materiálu, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

4. Mgr. Bc. Milan Konečný, VIA Consult, a.s. (administrátor veřejné zakázky) 

 

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

4. Mgr. Ondřej Steinbauer, VIA Consult, a.s., (administrátor veřejné zakázky) 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

4. Mgr. Bc. Milan Konečný, VIA Consult, a.s. (administrátor veřejné zakázky) 

 

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

4. Mgr. Ondřej Steinbauer, VIA Consult, a.s., (administrátor veřejné zakázky) 

 

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: 13. července 2021, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu informovat Radu města Ostravy o získání dotace  

z Norských fondů 2014 - 2021, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna 

klimatu“ výzva č. NF Call-4A -3.4.2.1 Bergen – Implementace vybraných přírodě blízkých 

adaptačních a mitigačních opatření, týkající se realizace projektu „Budování zelené 

infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B“, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: po ukončení výběrového řízení, 

 

6) ukládá starostovi městského obvodu požádat Radu města Ostravy o předfinancování  

a spolufinancování projektu v letech 2021 až 2022, 
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 13. července 2021. 

1050/59/21 1) projednala návrh Dodatku č. 1 k Směrnici č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje s účinností od 24. června 2021 Dodatek č. 1 k Směrnici č. 2/2016 pro zadávání 

veřejných zakázek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského 

obvodu se schváleným dodatkem dle tohoto usnesení, 

Z: tajemnice úřadu městského obvodu   T: 24. června 2021. 

1051/59/21 1) projednala žádost ze dne 22. června 2021 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx, 

zastoupeni xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Novostavba 

rodinného domu včetně vodovodní, kanalizační a plynové přípojky“, pro pozemek parc. č. 

1135/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba rodinného 

domu včetně vodovodní, kanalizační a plynové přípojky“, pro pozemek parc. č. 1135/1,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 15. července 2021, 

 

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

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. července 2021. 

1052/59/21 1) projednala žádost ze dne 19. května 2021, podanou společností STASPO, spol. s. r. o., 

sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, o pronájem částí pozemků parc. č. 

2140/1, ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 3275/1, ostatní plocha, dráha, o výměře  

260 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0274/2021/MBaI se společností STASPO, 

spol. s. r. o., sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, 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: 15. července 2021, 

 

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

usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. července 2021. 

1053/59/21 1) projednala žádost ze dne 15. dubna 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 – 

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. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0224/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 1135/1, příp. 
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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. 1 c) předloženého 

materiálu, 

 

3) 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. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0225/2021/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. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 31. května 2021 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a panem 

xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizace, a to na části 

pozemku parc. č. 3275/5, ostatní plocha, dráha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 3 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0226/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizace, a to na části pozemku 

parc. č. 3275/5, ostatní plocha, dráha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 24. května 2021 podanou paní xxxxx a panem xxxxx, oba 

bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající 

právo umístit a provést stavbu vodovodní a plynové přípojky, a to na části pozemku parc. č. 

3220, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 10 bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0235/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní a plynové přípojky, a to 

na části pozemku parc. č. 3220, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost ze dne 2. června 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupený panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 3228/2, 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, 

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0239/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 5 c) předloženého materiálu, 

 

11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
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zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 15. července 2021, 

 

12) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 

a 10 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. července 2021. 

1054/59/21 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 3 (S 0248/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0436/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Odstranění septiků napojených na 

sběrač B -1. část“, dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 (S 0248/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0436/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Odstranění septiků napojených na 

sběrač B - 1. část“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 3 (S 0248/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo 

č. S 0436/2020/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Odstranění septiků napojených na 

sběrač B - 1. část“, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 25. června 2021, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 3  

(S 0248/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0436/2020/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 25. června 2021. 

Tisková 

oprava 

usnesení  

č.1017/57/21 

z 26. května 

2021 

V bodě 4) usnesení se text „sníží rezerva na pol. 8511“ nahrazuje textem „sníží rezerva na 

pol. 8115.“ 

Tisková 

oprava 

usnesení  

č.1037/58/21 

z 9. června 

2021 

V bodě 1) usnesení se text „zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím na  

§ 3111“ nahrazuje textem „zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

na § 3113.“ 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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


