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Usnesení  
61. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 19. dubna 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1162/61/17 1) schvaluje program 61. schůze rady městského obvodu konané dne 19. dubna 2017. 

1163/61/17 1) bere na vědomí zápis č. 11/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 27. února 2017 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 11/2017 z jednání finančního 

výboru dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1164/61/17 1) projednala žádost paní XXXXX o poskytnutí finančního daru ve výši 5.980 Kč z rozpočtu 

městského obvodu na rok 2017, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2017 ve výši 

5.980 Kč paní XXXXX, 

 

3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

snižují výdaje na § 3113, pol. 5171   o 6 tis. Kč 

zvyšují výdaje na § 4351, pol. 5492   o 6 tis. Kč 

 

4) pověřuje místostarostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 28. dubna 2017, 

 

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit všechny potřebné úkony k uzavření 

darovací smlouvy dle bodu č. 2 a realizovat rozpočtové opatření dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 28. dubna 2017. 

1165/61/17 1) projednala žádost společnosti DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice,  

IČ 00575381, o potvrzení Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení zakázky „Souvislá 

údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek Dvorová – zastávka U Samoobsluhy“ dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s potvrzením Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení zakázky „Souvislá 

údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek Dvorová – zastávka U Samoobsluhy“, kterou 

realizovala společnost DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice,  

IČ 00575381 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: 3. května 2017, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Osvědčení  

o řádném poskytnutí a dokončení zakázky „Souvislá údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek 

Dvorová – zastávka U Samoobsluhy“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 3. května 2017. 

1166/61/17 1) projednala návrh smlouvy č. S 0142/2017/MBaI o sdružených službách dodávky elektřiny 

ze sítí NN na garáž na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice se společností ČEZ Prodej 

s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0142/2017/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN č. 0200231539 se společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh plné moci mezi společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice  

k zajištění dodávek elektřiny na garáž na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla souhlasit s plnou mocí k zajištění dodávek elektřiny na ulici Šmídova 798/24, 

Ostrava-Radvanice, se společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 

4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

5) projednala návrh smlouvy č. S 0143/2017/MBaI o sdružených službách dodávky elektřiny 

ze sítí NN na budovu na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice se společností ČEZ Prodej 

s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0143/2017/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN č. 0200231539 se společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

7) projednala návrh plné moci mezi společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice  

k zajištění dodávek elektřiny na budovu na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice,  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla souhlasit s plnou mocí k zajištění dodávek elektřiny na ulici Šmídova 798/24, 

Ostrava-Radvanice, ke společnosti ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425,  

140 53 Praha 4, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

9) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. dubna 2017, 

 

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách dodávky 

elektřiny a plných mocí k zajištění dodávek dle bodu 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. dubna 2017. 

1167/61/17 1) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 157/2016/MBaI uzavřené dne 29. dubna 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0159/2017/MBaI  

s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

č. 135/2014/MBaI uzavřené dne 20. dubna 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0160/2017/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. 165/2015/MBaI uzavřené dne 21. dubna 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0166/2017/MBaI  

s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o udělení souhlasu s umístěním 

technického zařízení, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti panu 

XXXXX, trvale bytem XXXXX, 

 

9) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o udělení souhlasu s umístěním 

technického zařízení, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti panu 

XXXXX, trvale bytem XXXXX, 

 

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

č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. dubna 2017, 

 

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatků dle bodů  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. dubna 2017. 

1168/61/17 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 8/2017 zmocněnci, kterým je XXXXX, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 8/2017 zmocněnci, kterým je XXXXX, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. května 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu plné moci č. 8/2017 dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. května 2017. 

1169/61/17 1) projednala žádost ze dne 5. dubna 2017, podanou paní XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/28, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/28, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, 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: 30. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. dubna 2017. 

1170/61/17 1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/79, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 1a) předloženého 

materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo na budovu garáže  

na pozemku parc. č. 2027/79 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této 

nemovitosti s panem XXXXX třetí osobě,   

 

3) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/78, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, podanou paní XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo na budovu garáže  

na pozemku parc. č. 2027/78 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této 

nemovitosti s paní XXXXX třetí osobě, 

 

5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města 

Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: dle termínu Rady města Ostravy, 

 

6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: dle termínu zastupitelstva. 

1171/61/17 1) projednala žádost ze dne 6. ledna 2016, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 3277/6, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0162/2017/MBaI s panem XXXXX, bytem 

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

 

3) projednala žádost ze dne 1. března 2017, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 690/19, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0163/2017/MBaI s panem XXXXX, bytem 

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

 

5) projednala žádost ze dne 16. února 2017, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemků parc. č. 2027/17 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2  

a parc. č. 2027/18 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 3a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0164/2017/MBaI na pozemek parc. č. 2027/17 

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s panem XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 3b) předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0174/2017/MBaI na pozemek parc. č. 2027/18 

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s panem XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 3c) předloženého materiálu, 

 

8) projednala žádost ze dne 6. dubna 2016, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku parc. č. 1132/3, zahrada, o celkové výměře 100 m2, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 4a) předloženého materiálu, 
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9) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0165/2017/MBaI s panem XXXXX, bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 4b) předloženého materiálu, 

 

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

č. 2, 4, 6, 7 a 9 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. dubna 2017, 

 

11) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0162/2017/MBaI, 

č. S 0163/2017/MBaI, č. S 0164/2017/MBaI, č. S 0165/2017/MBaI a č. S 0174/2017/MBaI 

dle bodů č. 2, 4, 6, 7 a 9 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. dubna 2017. 

1172/61/17 1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-40/2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 

Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-40/2017 s Úřadem práce České republiky, se 

sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí  

v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 

rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-30/2016 ze dne 11. dubna 2016,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-30/2016 ze dne 11. dubna 2016 s Úřadem práce 

České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit 

realizaci dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová T: 24. dubna 2017, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody a dodatku dle bodů 2) a 4) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 24. dubna 2017. 

1173/61/17 1) projednala žádost ze dne 10. března 2017 podanou paní XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku parc. č. 1056/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 881 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1056/2, trvalý travní porost,  

o celkové výměře 881 m2, 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: 10. května 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  
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č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 10. května 2017. 

1174/61/17 1) projednala žádost společnosti ELTOM, s.r.o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, zastupující dle plné moci společnost 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 1 c) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0169/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3262/2, o výměře 0,7 m2, ostatní 

komunikace, 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 společnosti ELTOM, s.r.o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, zastupující dle plné moci společnost 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. 2 a) až 2 c) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0170/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3155/1, o výměře 6,2 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Volné 

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. 2 d) předloženého 

materiálu, 

 

5) projednala žádost paní XXXXX, bytem XXXXX, o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0171/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 790/5, o výměře 8 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

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

či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – XXXXX, oba bytem XXXXX, dle přílohy  

č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

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

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 10. května 2017, 

 

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

služebnosti č. S 0169/2017/MBaI, S 0170/2017/MBaI, S 0171/2017/MBaI, dle bodů č. 2, 4  

a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 10. května 2017. 

1175/61/17 1) projednala nabídku daru pozemku parc. č. 1267/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

o celkové výměře 475 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, podanou paní XXXXX, bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku  

parc. č. 1267/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 475 m2  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, jehož vlastníkem je paní XXXXX, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 10. května 2017, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu statutárního města Ostravy o udělení 

předchozího souhlasu s bezúplatným nabytím nemovitosti dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu rady města, 

 

5) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr bezúplatného nabytí nemovitosti 

zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1176/61/17 1) ruší usnesení č. 1123/58/17 ze dne 13. března 2017, 

 

2) projednala návrh nájemní smlouvy č. S 0175/2017/MBaI, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0175/2017/MBaI s panem Milanem Ševčíkem, 

se sídlem Kaštanová 1238, 739 34 Šenov, IČ: 12663191, 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,  

 

4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 25. dubna 2017, 

 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0175/2017/MBaI 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 25. dubna 2017. 

1177/61/17 1) schvaluje návrh provozního řádu pro klub důchodců v Ostravě-Radvanicích  

a provozního řádu prostor společenské části Mateřské školy v Ostravě-Bartovicích,  

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a ruší provozní řády schválené usnesením  

č. 2179/82 ze dne 2. června 2010, bod 2, písmeno a, b, 

 

2) ukládá vedoucímu odboru majetkového bytového a investic zajistit zveřejnění informace  

o schválení provozních řádů dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. dubna 2017. 

1178/61/17 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, 
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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. 

1179/61/17 1) projednala návrh smlouvy o dodávce vody se společností Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s, Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dodávce vody č. S 0167/2017/MBaI mezi společností 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s, Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava  

a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 

716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dodávce vody, dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. dubna 2017. 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka         místostarosta 


