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Usnesení  
20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne       
5. června 2014 
 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

222/20/14 schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne                   

5. června 2014. 

223/20/14 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

paní Šárky Mendlové a pana Zdeňka Sovadníka. 

224/20/14 volí ověřovatele zápisu z 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 

5. června 2014 paní Martinu Kosiecovou a pana Bc. Aleše Boháče. 

225/20/14 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 20. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 5. června 2014 ve složení:  

Ing. Bc. Ivana Michálková, předsedkyně 

Richard Dudek, DiS., 

Ing. Pavel Rais. 

226/20/14 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. 

227/20/14 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 19/2014 ze dne 24. února 2014, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice Bartovice č. 20/2014 ze dne 17. března 2014, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

3. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 21/2014 ze dne 7. dubna 2014, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu. 

228/20/14 1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole poskytnuté dotace z rozpočtu městského 

obvodu Mysliveckému sdružení Bučina Bartovice o.s., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. pověřuje finanční výbor Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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provedením kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu městského obvodu za rok 2013, 

Z: Ing. Pavel Rais                              T: 29. srpna 2014. 

229/20/14 1. projednalo žádost pana Ervina Morice, bydlištěm Za Šachtou 34A, 717 00 Ostrava-

Bartovice, o prodej části pozemku parc. č. 79/2, ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 43,51 m2 , v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 79/2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 43,51 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve 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: 31. července 2014, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 

Ostrava dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 31. července 2014. 

230/20/14 1. rozhodlo o uzavření dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři č. 115/2014/MBaI 

s p. Renatou Laryszovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodlo o uzavření dohody o přistoupení k závazku č. 117/2014/MBaI s p. Renatou 

Hovjackou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. rozhodlo o uzavření dohody o přistoupení k závazku č. 136/2014/MBaI s p. Ivanou 

Šrámčíkovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: 20. června 2014, 

 

5. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohod o přistoupení k závazku 

a dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                    T: 20. června 2014. 

231/20/14 1.  projednalo žádost pana Petra Jurečka a paní Libuše Jurečkové, bydlištěm xxx, xxx o 

odkoupení části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 

m2  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodlo nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy,  

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele 

o rozhodnutí zastupitelstva dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský     T: 31. července 2014, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 

Ostrava dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál     T: 31. července 2014. 

232/20/14 bere na vědomí zápis č. 6/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 9. prosince 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zprávu 

o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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za rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

233/20/14 1. projednalo kupní smlouvu č. 105/2014/MBaI na převod vlastnického práva,                    

a to k pozemku parc. č. 3216/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 415 m2, který 

vznikne oddělením dle geometrického plánu č. 1925-1/2013 ze dne 15. ledna 2013                

z původního pozemku parc. č. 3216/6, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodlo o uzavření kupní smlouvy č. 105/2014/MBaI s OZO Ostrava s.r.o., se sídlem 

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ 623300920, 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: 31. července 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. 105/2014/MBaI  

dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál     T: 31. července 2014. 

234/20/14 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 

2014 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, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 

2014 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: 15. června 2014, 

 

4. pověřuje starostku podpisem smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová       T: 20. června 2014. 

235/20/14 rozhodlo o stažení materiálu s názvem „Záměr prodeje části pozemku parc.č. 262/2 v k.ú. 

Radvanice – Zdeněk Lukáš“. 

236/20/14 1.  projednalo  žádost pana Milana Lukáše, se sídlem Výzkumná 700/17, 71600 00 Ostrava-

Radvanice, IČ 63306891, o pronájem/odprodej části pozemku parc. č. 785/1, ostatní plocha, 

zeleň o výměře  900 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 785/1, ostatní plocha, 

zeleň o výměře 900 m2  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve 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: 31. července 2014, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 

Ostrava dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál       T: 31. července 2014. 
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237/20/14 1. projednalo přednostní nabídku prodeje nemovitého majetku  společnosti RPG Byty,       

s. r.o., Gregorova 2583/3, 701 97 Ostrava, a to bytového domu na ulici Vardasova č. p. 600 

v Ostravě-Radvanicích, stojícího na pozemku parc. č. 1930/2, zastavěná plocha a nádvoří,    

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

 

2. rozhodlo nesouhlasit se záměrem koupě bytového domu na ulici Vardasova č. p. 600 

v Ostravě-Radvanicích, stojícího na pozemku parc. č. 1930/2, zastavěná plocha a nádvoří,    

v k. ú. Radvanice a pozemku parc č. 1930/1, orná půda v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví 

společnosti RPG Byty s.r.o., Gregorova 2583/3, 701 97 Ostrava za cenu 1.950.000 Kč 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

    

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat prodávajícího 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                      T: 30. června 2014, 

238/20/14 1. projednalo návrh řešení optimalizace školských zařízení, Statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ve vztahu k Základní škole Ostrava-Radvanice, 
Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu, 
 
2. 
 a) souhlasí s návrhem sloučení organizací Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 
55, příspěvková organizace, IČ 70987718 a Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 
5, příspěvková organizace, IČ 70987700 s účinností od 1. 7. 2014, 
 
b) konstatuje, že organizace Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, 

příspěvková organizace, IČ 70987718 zanikne 30. 6. 2014, 
 
c) rozhodlo, aby se přejímající organizací stala organizace Základní škola Ostrava-
Radvanice, Vrchlického 55, příspěvková organizace, IČ 70987700, 
 
d) rozhodlo, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola Ostrava-
Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, přešly dnem sloučení na 
přejímající organizaci Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700, 
 
e) rozhodlo uzavřít dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne 

16. června 2005, ve znění dodatků č. 1-9, Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová  T:1. července 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 10 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace, ze dne 16. června 2005, ve znění dodatků č. 1-9, Základní školy 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle bodu č. 2 písm. e) tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál   T:1. července 2014. 

239/20/14 1. bere na vědomí  

a) zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2013, 

 

2. schvaluje  

a) zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2013 
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(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez 

výhrad, 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013, 

c) finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2013, 

d) finanční vypořádání s účelovými fondy,  

e) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi, 

f) účetní závěrku sestavenou k 31.12.2013 za rok 2013 pro statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice, 

  

3. pověřuje pracovnici pověřenou vedením odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu 

o schválení účetních závěrek, 

Z.: Ing. Hana Hanáčková  T.: 19. června 2014. 

240/20/14 bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městského obvodu k 31. prosinci 2013 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

241/20/14 1. rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice na rok 2014 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

  

2. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

sníží výdaje  

na § 6409, pol. 5901     o  209 tis. Kč  

zvýší výdaje 

na § 3419, pol. 5222    o    33 tis. Kč  

na § 3421, pol. 5222    o    20 tis. Kč  

na § 3429, pol. 5222    o  131 tis. Kč  

na § 3330, pol. 5223    o      5 tis. Kč  

na § 3314, pol. 5339    o    10 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5494    o    10 tis. Kč  

 

3. ukládá radě městského obvodu realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu č. 2 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: 30. června 2014, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv 

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2013 dle tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 16. června 2014. 

242/20/14 schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice 

za leden –březen 2014 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu. 

243/20/14 1. projednalo návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá radě městského obvodu realizovat rozpočtové opatření dle přílohy č. 1  

předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 20. června 2014.       

244/20/14 1. projednalo nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 

709 81 Ostrava – Mariánské Hory na bezúplatný převod pozemku parc. č. 3265/16, ostatní 
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plocha, jiná plocha o výměře 708 m2, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu,  

 

2. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko s nabídkou 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 výměře 708 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: 31. července 2014, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat písemné stanovisko Ředitelství silnic     

a dálnic ČR, Správa Ostrava dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál    T: 31. července 2014. 

245/20/14 1. rozhodlo o uzavření smlouvy č. 11103623 o poskytnutí podpory (vedené pod                   
č. S 0228/2014/MBaI) od poskytovatele Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem: 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na financování projektu „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice “, akceptační číslo 11103623 dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 
předloženého materiálu, 
            
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy č. 11103623 (vedenou pod č. S 0228/2014) dle bodu č. 1. tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                        T: 20. června 2014, 
 
3. zmocňuje  starostku  městského obvodu  k   podpisu  smlouvy  č. 11103623 (vedenou pod  
č. S 0228/2014/MBaI) dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                         T: 20. června 2014. 

246/20/14 1. rozhodlo o uzavření smlouvy č. 12128421 o poskytnutí podpory (vedené pod                    
č. S 0607/2013/SŘDaŽP) od poskytovatele Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem: 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na financování projektu „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany před 
povodněmi pro městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice“, akceptační číslo 
12128421 dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu, 
            
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 
potřebné úkony k uzavření smlouvy č. 12128421 (vedené pod č. S 0607/2013/SŘDaŽP) 
dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                  T: 18. července 2014, 
 
3. zmocňuje starostku městského obvodu  k podpisu  smlouvy  č. 12128421 (vedené pod    
č. S 0607/2013/SŘDaŽP) dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                 T: 18. července 2014.     

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


