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Usnesení  
6. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 3. zá ří 2015  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

77/6/15 schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. září 2015. 
78/6/15 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

konaného dne 4. června 2015 paní Mgr. Martiny Linhartové a pana Roberta Růžičky. 
79/6/15 volí ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. září 

2015 pana Ing. Borise Hřivnu a Stanislava Zientka. 
80/6/15 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 3. září 2015 ve složení:  
- Vladimír Svoboda 
- Jiří Stankuš 
- Lenka Revendová. 

81/6/15 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 splněná usnesení zastupitelstva městského obvodu dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu. 

82/6/15 1) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 22. 6. 2015 podanou manželi J. a A. M., 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku 
parc. č. 690/27, v k. ú Radvanice, manželi J. a A. M., bytem xxxxx, 
 
3) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 24. 6. 2015 podanou M. N. a L. N., oba 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
  
4) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku 
parc. č. 22/17 M. N. a L. N., oba bytem xxxxx,  
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 24. září 2015, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. září 2015. 

83/6/15 1) projednalo návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní 
umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, 
příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 
2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 

2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-Kč 
Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, 
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příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 
2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci 
úkolů dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková                    T: 17. září 2015 
 
4) zmocňuje místostarostu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                              T: 17. září 2015. 

84/6/15 bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 3/2015 ze dne 27. dubna 2015, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2015 ze dne 8. června 2015, dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, zápis o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 
8. června 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a usnesení 4. jednání kontrolního 
výboru 3/4/15 a 4/4/15 ze dne 8. června 2015, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu. 

85/6/15 1) bere na vědomí zápis č. 3 z jednání finančního výboru konaného dne 18. května 2015 dle 
přílohy č. 1. 

86/6/15 1) projednalo nabídku prodeje pozemků parc. č. 624, zahrada o výměře 2 813 m2 a parc. 
č. 621/2, orná půda o výměře 232 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit se záměrem koupě pozemků parc. č. 624, zahrada o výměře 2 813 m2 
a parc. č. 621/2, orná půda o výměře 232 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
Ing. M. P., bytem xxxxx za nabídnutou cenu 300 Kč/m2 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a to pouze v případě, že odkup tohoto pozemku zafinancuje statutární město 
Ostrava, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 24. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. září 2015. 

87/6/15 1) projednalo žádost společnosti RSE Project s.r.o., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-
Vítkovice o prodej pozemku parc. č. 633/56 o výměře  cca 2.530 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc. č. 633/15, orná půda, o celkové výměře 5.427 m2 v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
  
2) rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 633/56 o výměře cca 2.530 m2, 
který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 633/15, orná půda, o celkové výměře 5.427 m2 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 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: 24. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. září 2015. 

88/6/15 1) projednalo sdělení p. Mgr. I. Š. a p. doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxxxx, ve věci 
darování  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, 
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 2) rozhodlo souhlasit s nabytím nemovitostí darem, a to:            
- pozemku parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 82 m2 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 24. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. září 2015. 

89/6/15 1) projednalo nabídku koupě pozemku parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře cca 116 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit se záměrem prodat část pozemku parc. č. 782/25, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře cca 116 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
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: 24. září 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. září 2015. 

90/6/15 1) rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“ dle přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu, 
 
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit poskytovateli žádost o poskytnutí 
dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné 
pobyty ŽPZ/04/2015“ dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 31. října 2015. 

91/6/15 1) projednalo žádost podanou dne 30. 10. 2013 panem Z. L., bytem xxxxx, o uzavření kupní 
smlouvy na pozemky parc. č. 262/18, parc. č. 262/19 a parc. č. 262/20 v k.ú. Radvanice, 
které vzniknou oddělením z původního pozemku parc. č. 262/2 v k.ú. Radvanice, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
  
2) rozhodlo souhlasit s prodejem pozemků parc. č. 262/18, parc. č. 262/19 a parc. č. 262/20 
a následně uzavřením kupní smlouvy č. S 0418/2015/MBaI s panem Z. L., bytem xxxxx 
na pozemky parc. č. 262/18, zastavěná plocha, o celkové výměře 76 m2, parc. č. 262/19, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 115 m2 a parc. č. 262/20, ostatní plocha, jiná plocha, 
o celkové výměře 26 m2 v k.ú. Radvanice, které vzniknou oddělením z původního pozemku 
parc. č. 262/2, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1 736 m2 v k.ú. Radvanice, 
po úpravě v příloze č. 2 předloženého materiálu, čl. II. „Kupní cena“ v bodě 1. „v celkové 
výši 54.250 Kč (slovy: padesátčtyřitisícedvěstěpadesátkorun)“, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 24. září 2015, 
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy, dle bodu 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. září 2015. 

92/6/15 1) projednalo žádost podanou dne 20. 1. 2014 společností Canis safety a.s., sídlem U Skály 
70/62, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 867/5 
v k.ú. Radvanice, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 867/2, ostatní 
plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1 352 m2 v k.ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
  
2) rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 867/5 a následně uzavřením kupní 
smlouvy č. S 267/2015/MBaI se společností Canis safety a.s., sídlem U Skály 70/62, 725 26 
Ostrava-Krásné Pole na pozemek parc. č. 867/5, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové 
výměře 786 m2 v k. ú. Radvanice, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. 
č. 867/2, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1 352 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: 24. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy, dle bodu 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. září 2015. 

93/6/15 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – červenec 2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

94/6/15 1) projednalo žádost podanou dne 3. 2. 2015 panem E. M., bytem xxxxx o uzavření kupní 
smlouvy na pozemek parc. č. 79/3 v k. ú. Bartovice, který vznikne oddělením z původního 
pozemku parc. č. 79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 79 m2 v k. ú. 
Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
  
2) rozhodlo nesouhlasit s prodejem pozemku parc. č. 79/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 40 m2, v k.ú. Bartovice, který vznikne oddělením 
z původního pozemku parc. č. 79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 
79 m2 v k. ú. Bartovice a zrušit záměr prodeje předmětného pozemku, který byl schválen 
zastupitelstvem města usnesením č. 2838/ZM1014/35, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 24. září 2015. 

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


