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Usnesení  
7. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 29. října 
2015  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

95/7/15 schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 29. října 
2015. 

96/7/15 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 3. září 2015 Ing. Borise Hřivny a Stanislava Zientka 

97/7/15 volí ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 
29. října 2015 – paní Lenku Revendovou a pana Richarda Dudka, DiS. 

98/7/15 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 29. října 2015 ve složení :  

- Ing. Boris Hřivna, předseda, 
- Milan Lukáš,  
- Pavla Skýbová. 

99/7/15 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. 

100/7/15 1) projednala žádost SMO o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 271/1 
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo nesouhlasit se záměrem prodat část pozemku parc. č. 271/1, orná půda, 
o celkové výměře cca 77 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 4. prosince 2015, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 4. prosince 2015. 

101/7/15 1) projednalo žádost občanů, týkající se posouzení dopravní situace na ulicích K Hájence 
a Na Pasekách dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 
 
2) souhlasí se zněním odpovědi občanům části města Vratimova – Horních Datyň a části 
města Ostrava-Bartovice, prostřednictvím pana T. R., bytem xxxxx, týkající se podané 
žádosti o posouzení dopravní situace na ulicích K Hájence a Na Pasekách dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu,  
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit realizaci 
dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 30. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu odpovědi občanům části města 
Vratimova – Horních Datyň a části města Ostrava-Bartovice, prostřednictvím pana T. R., 
bytem xxxxx, v odsouhlaseném znění dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z:  Bc. Aleš Boháč, MBA  T:  30. listopadu 2015. 

102/7/15 1) projednalo návrh na uzavření Smlouvy 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 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Smlouvy 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 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy č. 15236233 (vedené pod č. S 0590/2015/MBaI), dle bodu 2) 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 10. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu smlouvy č. 15236233 (vedené 
pod č. S 0590/2015/MBaI), dle bodu 2) tohoto usnesení 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                        T: 10. listopadu 2015. 

103/7/15 1) projednalo návrh na uzavření Smlouvy č. 15251913 (vedené pod č. S 0589/2015/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 klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích“ akceptační číslo 
15251913, v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Smlouvy č. 15251913 (vedené pod č. S 0589/2015/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 klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích“ akceptační číslo 
15251913, v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy č. 15251913 (vedené pod č. S 0589/2015/MBaI), dle bodu 2) 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                      T: 10. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu smlouvy č. 15251913 (vedené 
pod č. S 0589/2015/MBaI), dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 10. listopadu 2015. 

104/7/15 1) projednalo návrh na uzavření Smlouvy č. 15231804 (vedené pod č. S 0591/2015/MBaI) 
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o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu „Biologicky rozložitelný 
odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 15231804, v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o uzavření Smlouvy č. 15231804 (vedené pod č. S 0591/2015/MBaI) 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu „Biologicky rozložitelný 
odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 15231804, v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy č. 15231804 (vedené pod č. S 0591/2015/MBaI), dle bodu 2) 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                     T: 10. listopadu 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. 15231804 (vedené 
pod č. S 0591/2015/MBaI), dle bodu 2) tohoto usnesení 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 10. listopadu 2015. 

105/7/15 1) projednalo návrh kupní smlouvy č. 624/2015/MBaI na pozemek parc.č. 633/56 o výměře 
2702 m2, orná půda, katastrální území Bartovice, obec Ostrava, zapsaného na listu 
vlastnickém č. 1048 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava oddělený Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku parc. č. 633/15, ze dne 24. 
července 2015 č. plánu 2298-296/2015, vyhotoveném GESPO v.o.s., ověřeného 
Katastrálním úřadem, katastrální pracoviště v Ostravě dne 28. července 2015 pod č. 
143/2015 a to mezi statutárním  městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a 
Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice a společností TGA 
Building s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo souhlasit s uzavřením kupní smlouvy č. 624/2015/MBaI na pozemek 
parc. č. 633/56 o výměře  2702 m2, orná půda, katastrální území Bartovice, obec Ostrava      
a to mezi Statutárním  městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, 
se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice a společností TGA Building s.r.o., 
Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
po úpravě v příloze č. 1, článku VII, odstavci 7, na text „parc. č. 633/56 v k.ú. „ 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                         T: 30. listopadu 2015, 
 
4) pověřuje starostku městského obvodu k podpis kupní smlouvy dle bodu 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                           T: 30. listopadu 2015. 

106/7/15 bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 5/2015 ze dne 14. září 2015, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.  

 
 
 
Bc. Aleš Boháč, MBA,      Milan Lukáš 
Místostarosta       člen zastupitelstva 


