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Usnesení  
11. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 8. zá ří 2016  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

150/11/16 schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. září 2016. 
151/11/16 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

konaného dne 9. června 2016 Ivany Michálkové a Pavla Šebesty. 
152/11/16 volí ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 

8. září 2016 – Jiřího Stankuše a Štěpána Košťála. 
153/11/16 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 8. září 2016 ve složení: 
- Lenka Revendová, předsedkyně 
- Vladimír Svoboda, 
- Milan Lukáš. 

154/11/16 1) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 
že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 zůstává ve sledování dle termínu uvedeného 
v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

155/11/16 bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 9/2016 ze dne 20. června 2016, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu. 

156/11/16 1) projednalo žádost pana L. V., bytem xxxxx o uzavření Dohody o uznání dluhu 
se splátkovým kalendářem č. S 0327/2016/MBaI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 0327/2016/MBaI s panem L. V., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                        T: 30. září 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Dohody o uznání dluhu se splátkovým 
kalendářem dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová                         T: 30. září 2016. 

157/11/16 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – červen 2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.  

158/11/16 1) projednalo žádost o vzdání se předkupního práva na budovu č. p. 1287 pana R. J., bytem 
xxxxx na pozemku parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice v majetku statutárního města Ostravy, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej budovy s č.  p. 1287 pana R. 
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J., bytem xxxxx na pozemku parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice, v majetku statutárního města 
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, manželům M. Š. a Ing. 
Z. Š., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) projednalo dohodu o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S 0380/2016/MBaI s panem R. J., 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodlo přistoupit k dohodě o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S 0380/2016/MBaI, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 27. září 2016, 

 
6) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 tohoto usnesení a zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody 
o uznání dluhu a úhradě dluhu dle bodu 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 27. září 2016. 

159/11/16 1) projednalo sdělení Mgr. I. Š. a doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxxxx, ve věci darování 
jejich pozemku parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 82 m2 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit s darováním pozemku parc. č. 789/11 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
a následně uzavřením darovací smlouvy č. S 0230/2016/MBaI s Mgr. I. Š. 
a doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem Křístkova 1134/24, 716 00 Ostrava-Radvanice 
na pozemek parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 82 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 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 27. září 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 27. září 2016. 

160/11/16 1) projednalo žádost podanou dne 22. června 2015 paní Mgr. I. Š. a panem 
doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxxxx, o prodej části pozemku statutárního města Ostravy, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice a o uzavření kupní smlouvy na 
část pozemku parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 116 m2 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 782/84, který vznikne oddělením 
z původního pozemku parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 
554 m2 v k.ú. Radvanice a následně uzavřením kupní smlouvy č. S 0229/2016/MBaI s paní 
Mgr. I. Š. a panem doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxxxx na pozemek parc. č. 782/84, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 116 m2, v k. ú. Radvanice, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu,  
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 27. září 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
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dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 27. září 2016.  

161/11/16 1) projednalo protokol o kontrole ze dne 21. 4. 2016, jejíž předmětem byla kontrola postupů 
městského obvodu Radvanice a Bartovice u převodů nemovitých věcí z majetku městského 
obvodu v letech 2013 až 2015 v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 
předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí protokol o kontrole ze dne 21. 4. 2016, jejíž předmětem byla kontrola 
postupů městského obvodu Radvanice a Bartovice u převodů nemovitých věcí z majetku 
městského obvodu v letech 2013 až 2015 v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, 
č. 3, č. 4 a č. 5 předloženého materiálu. 

162/11/16 1) projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0170/2016/MBaI) 
ke Smlouvě č. 15236233 (vedené pod č. S 0590/2015/MBaI) o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČ: 00020729, na financování projektu „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice 
ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích“ akceptační číslo 15236233, v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0170/2016/MBaI) ke Smlouvě 
č. 15236233 (vedené pod č. S 0590/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, 
na financování projektu „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, 
v Ostravě - Bartovicích“ akceptační číslo 15236233, v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření Dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0170/2016/MBaI) ke Smlouvě 
č. 15236233 (vedené pod č. S 0590/2015/MBaI), dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                     T: 30. září 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Dodatku č. 1 (vedeného 
pod č. S 0170/2016/MBaI) ke Smlouvě č. 15236233 (vedené pod č. S 0590/2015/MBaI), 
dle bodu 2) tohoto usnesení 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 30. září 2016.  

 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová,      Bc. Aleš Boháč, MBA, 
starostka       místostarosta 


