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Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva m ěstského 
obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 
17. března 2015  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

43/4/15 schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného 
dne 17. března 2015. 

44/4/15 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 19. prosince 2014 paní Pavly Skýbové a pana Ing. Štěpána Košťála. 

45/4/15 volí ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 
17. března 2015 – paní Lenku Revendovou a pana Milana Lukáše. 

46/4/15 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 17. března 2015 ve složení: 
- Ing. Bc. Ivana Michálková, 
- Mgr. Martina Linhartová, 
- Vladimír Svoboda. 

47/4/15 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 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, a to:  
a) splněná, 
b) dosud nesplněné usnesení č. 228/20/14 ze dne 5. 6. 2014. 

48/4/15 1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k záměru prodat pozemky 
parc. č. 3216/10 o výměře 81 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 
parc. č. 3216/2 a parc. č. 3216/11, o výměře 18 m2, který vznikne oddělením z původního 
pozemku parc. č. 3216/3 vše v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit se záměrem prodat část pozemků: 
- 81 m2 z parc. č. 3216/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1 361m²,  
- 18 m2 z parc. č. 3216/3, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1 127 m², 
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
 
3) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. dubna 2015. 

49/4/15 1) projednalo ústní informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/56 panem R. G. 
panu D.S.,  
 
2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku 
parc. č. 2027/56 panem R.G., bytem xxx, xxx panu D.S., bytem xxx, xxx, dle bodu č. 1 
tohoto usnesení, 
 
3) projednalo informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/105 panem J.M. panu 
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O.J., dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku 
parc. č. 2027/105 panem J.M., bytem xxx, xxx panu O.J., bytem xxx, xxx, dle bodu č. 3 
tohoto usnesení, 
 
5) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 28. 10. 2014 podanou paní K.F., dle přílohy 
č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku 
parc. č. 2027/125 paní K.F., bytem xxx, xxx, dle bodu č. 5 tohoto usnesení, 
 
7) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 11. 2. 2015 podanou panem R.M., dle přílohy 
č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
8) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku 
parc. č. 2027/55 panem R.M., bytem xxx, xxx, dle bodu č. 7 tohoto usnesení, 
 
9) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu č. 2, 4, 6, 8 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. dubna 2015. 

50/4/15 1) projednalo žádost paní D.G., bytem xxx, xxx o uzavření dohody o uznání dluhu se 
splátkovým kalendářem č. S 0058/2015/MBaI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 0058/2015/MBaI s paní D.G., bytem xxx, xxx, 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: 3. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o uznání dluhu se splátkovým 
kalendářem dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: 3. dubna 2015. 

51/4/15 1) projednalo žádost pana J.O., bytem xxx, xxx o uzavření dohody o přistoupení k závazku 
se splátkovým kalendářem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Dohody o přistoupení k závazku se splátkovým kalendářem 
č. S 0112/2015/MBaI s panem J.O., bytem xxx, xxx, 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: 3. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o přistoupení k závazku 
se splátkovým kalendářem dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 3. dubna 2015. 

52/4/15 bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 1/2015 ze dne 2. února 2015, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu. 

53/4/15 1) schvaluje návrh podmínek výběrového řízení pro poskytnutí účelových dotací - grantů 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s tiskovou opravou v čl. I, bodu 3 přílohy –text 
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zní:\ „Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 30. června 2015.“, 
 
2) vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelových dotací - grantů z rozpočtu městského 
obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2015, 
 
3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit 
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 31. března 2015. 

54/4/15 1) projednalo nabídku společnosti RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 
701 97 Ostrava, na prodej nemovitého majetku, budova na ul. Šmídova č. p. 833, stojící 
na pozemku parc. č. 3119 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) nesouhlasí s koupí budovy na ul. Šmídova č. p. 833, stojící na pozemku parc. č. 3119 v k. 
ú. Radvanice, obec Ostrava, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) projednalo nabídku společnosti RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 
701 97 Ostrava, na prodej nemovitého majetku, budova na ul. Hutní č. p. 301, stojící 
na pozemku parc. č. 450, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
4) nesouhlasí s koupí budovy na ul. Hutní č. p. 301, stojící na pozemku parc. č. 450, v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: 15. dubna 2015. 

55/4/15 1) projednalo nabídku ze dne 28. 3. 2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory na bezúplatný převod pozemku 
parc. č. 3265/16, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 708 m2 v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit s uzavřením darovací smlouvy č. S 0119/2015/MBaI s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory 
na pozemek parc. č. 3265/16, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 708 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: 3. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. dubna 2015. 

56/4/15 1) rozhodlo o přípravě a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory sídelní 
zeleně dle Příloh XVI Směrnice MŽP č. 6/2010 pro projekt „Revitalizace zeleně v Ostravě - 
Radvanicích“ ve výši celkových nákladů 895 678 Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu,  
 
2) ukládá starostce městského obvodu podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního 
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory 
sídelní zeleně dle Příloh XVI Směrnice MŽP č. 6/2010 pro projekt „Revitalizace zeleně 
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v Ostravě - Radvanicích“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z:  Mgr. Šárka Tekielová                       T:  31. března 2015. 

57/4/15 1) rozhodlo o přípravě a podání žádostí o dotace z Ministerstva životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, LXIV. výzvy, Prioritní osa 3 - Udržitelné 
využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla pro projekty: 
a) „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-
Bartovicích“ ve výši celkových výdajů 1 224 450 Kč včetně DPH,  
 b) „Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě-
Radvanicích“ ve výši celkových výdajů 2 589 849 Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 a č. 2 
předloženého materiálu, a to po úpravě příloh č. 1 (1a) a č. 2 (1b) v tabulkách č. 2 a č. 3 dle 
materiálu schváleného Radou statutárního města Ostrava dne 17. 3. 2015,  
 
2) ukládá starostce městského obvodu podání žádostí o dotace z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, LXIV. výzvy, Prioritní osa 3 - 
Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla pro projekty: 
a) „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-
Bartovicích“   
b) „Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě-
Radvanicích“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení,   
Z:  Mgr. Šárka Tekielová                     T:  19. března 2015. 

58/4/15 1) rozhodlo o přípravě a podání žádostí o dotace z Ministerstva životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, LXIV. výzvy, Prioritní osa 4 – zlepšení 
nakládání s odpady, Oblast podpory 4.1 – zlepšení nakládání s odpady pro projekt 
„Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice,“ ve výši  
celkových výdajů  698 170 Kč včetně DPH, a to po v režimu financování 
„de minimis“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to úpravě přílohy č. 1, v tab. č. 2 
dle materiálu schváleného Radou statutárního města Ostrava dne 17. 3. 2015, 
 
2) ukládá starostce městského obvodu podání žádosti o dotace z Ministerstva životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, LXIV. výzvy, Prioritní osa 
4 – zlepšení nakládání s odpady, Oblast podpory 4.1 – zlepšení nakládání s odpady 
pro projekt „Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice,“ 
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  
Z:  Mgr. Šárka Tekielová                   T:  19. března 2015. 

59/4/15 1) projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 3215/11, ostatní komunikace, 
ostatní plocha, o výměře 116 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, v k. ú. Radvanice, jež je součástí kruhového 
objezdu ulice Těšínská, Lihovarská a Čapkova do vlastnictví Moravskoslezského kraje 
s právem hospodařit pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 00 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s  bezúplatným převodem pozemku parc. č. 3215/11, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, v k. ú. Radvanice do vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodařit 
pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, dle bodu č. 1 
tohoto usnesení, 
 
3) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. dubna 2015. 

60/4/15 1) projednala návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) ruší Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 
21. prosince 2006, 
 
3) schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

61/4/15 1) rozhodlo o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 
a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
sníží výdaje na § 6409, pol. 5901  o 36 tis. Kč 
zvýší výdaje na § 3429, pol. 5222  o 36 tis. Kč 
 
3) ukládá radě městského obvodu realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 31. března 2015. 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu darovací 
smlouvy o poskytnutí finančního daru dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 31. března 2015. 

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


