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Usnesení  
16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 29. června 2017  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

217/16/17 1) schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 29. června 2017. 

218/16/17 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 1. června 2017 p. Roberta Růžičky a p. Žanety Rojíčkové, DiS. 

219/16/17 1) volí ověřovatele zápisu z 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 29. června 2017 – Mgr. Martinu Linhartovou a Richarda Dudka, DiS. 

220/16/17 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 29. června 2017 ve složení:  

- Mgr. Jarmila Rojková, předsedkyně, 

- Ing. Bc. Ivana Michálková, 

- Milan Lukáš. 

221/16/17 1) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 

že usnesení: 

č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002, 

č. 170/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016, 

zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

222/16/17 1) projednalo žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu,  

 

2) rozhodlo o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“ dle přílohy  

č. 1 a 2 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit všechny úkony spojené  

s podáním žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 31. srpna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. srpna 2017. 

223/16/17 1) projednalo žádost ze dne 30. září 2016 paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkup pozemku parc. 

č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV 

č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2,                 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a následně s uzavřením kupní smlouvy                                       

č. S0279/2017/MBaI na předmětný pozemek s paní xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu,  

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 
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16. zasedání ze dne 29. června 2017 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. července 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0279/2017/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. července 2017. 

224/16/17 1) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 785/25, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo neuplatnit předkupní právo a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti  

na pozemku parc. č. 785/25 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní xxxxx třetí osobě, 

 

3) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/79, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/79  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti panem xxxxx 

třetí osobě,   

 

5) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/78, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého 

materiálu, 

 

6) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/78  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a akceptovat záměr prodeje této nemovitosti paní xxxxx 

třetí osobě, 

 

7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. července 2017. 

Tisková 

oprava 

v příloze 

materiálu 

k usnesení 

č.212/15/17 

V bodě 26 přílohy č. 1 předloženého materiálu se text „Unie rodičů ČR – sdružení při ZŠ 

v Ostravě-Bartovicích“ mění na text „Unie rodičů – spolek při ZŠ Vrchlického“. 

 

 

 

 

 

 

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

starostka       místostarosta 


