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Usnesení  
17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 21. září 2017  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

225/17/17 1) schvaluje program 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 21. září 2017. 

226/17/17 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 29. června 2017 p. Mgr. Martiny Linhartové a p. Richarda Dudka, 

DiS. 

227/17/17 1) volí ověřovatele zápisu z 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 21. září 2017 – Bc. Martinu Stankušovou a Ing. Štěpána Košťála. 

228/17/17 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 17. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 21. září 2017 ve složení:  

- Mgr. Martina Linhartová, předsedkyně, 

- Pavel Šebesta, 

- Stanislav Zientek. 

229/17/17 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. 

230/17/17 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 14/2017 ze dne 19. června 2017, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

231/17/17 1) bere na vědomí zápis č. 13/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 23. června 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

232/17/17 1) projednalo žádost společnosti PVPPS z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava, 

IČ: 05113229, o odkup nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 

správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, pozemků parc. č. 260/4 s budovou  

č. p. 655 (dům Pátova 2), parc. č. 260/3 s budovou č. p. 656 (dům Pátova 4) a parc. č. 260/2 

s budovou č. p. 657 (dům Pátova 6), vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo nesouhlasit se záměry prodeje nemovitostí na pozemcích parc. č. 260/4  

s budovou č. p. 655 (dům Pátova 2), parc. č. 260/3 s budovou č. p. 656 (dům Pátova 4)  

a parc. č. 260/2 s budovou č. p. 657 (dům Pátova 6), vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 15. října 2017. 
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17. zasedání ze dne 21. září 2017 

4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 15. října 2017. 

233/17/17 1) projednalo žádost pana Milana Ševčíka, se sídlem Kaštanová 1238, 739 34 Šenov,  

IČ: 12663191, o odkup pozemků parc. č. 2028/2, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře 

546 m2 a parc. č. 2028/3, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 205 m2,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

  

2) rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2028/3, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 205 m2, a nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku  

parc. č. 2028/2, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře 546 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: 31. října 2017. 

234/17/17 1) projednalo nabídku daru pozemku parc. č. 1267/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

o celkové výměře 475 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, jehož vlastníkem je paní  

xxxxx, dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 1267/1, ostatní komunikace, 

ostatní plocha, o celkové výměře 475 m2 v k. ú. Bartovice a následně s uzavřením darovací 

smlouvy č. S 0440/2017/MBaI na předmětný pozemek s paní xxxxx, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 20. října 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy  

č. S 0440/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. října 2017. 

235/17/17 1) projednalo žádost Lenky Vařekové, se sídlem Zimmlerova 2939/52, Ostrava-Zábřeh  

o uznání dluhu a o splátkový kalendář, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2) rozhodlo souhlasit s uzavřením dohody o přistoupení k dluhu, o uznání dluhu a o úhradě 

dluhu č. S 0439/2017/MBaI s Lenkou Vařekovou, se sídlem Zimmlerova 2939/52, Ostrava-

Zábřeh, IČO: 02182505, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o přistoupení k dluhu, o uznání 

dluhu a o úhradě dluhu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

236/17/17 1) projednalo nabídku společnosti M&M investiční s.r.o., se sídlem Nádražní 535/15,  

702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28779827, s nabídkou koupě bytu v budově č. p. 641/1  

na ulici Rokycanova, stojícím na pozemku parc. č. 1185, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit s koupí bytu v budově č. p. 641/1 na ulici Rokycanova, stojící  

na pozemku parc. č. 1185, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši  

243 910,- Kč (dle znaleckého posudku) a uzavřením kupní smlouvy č. S 442/2017/MBaI  

se společností M&M investiční s.r.o., se sídlem Nádražní 535/15, 702 00 Moravská 

Ostrava, IČ: 28779827, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, s úpravami: v článku IV.  

v bodě 1.1 se vypouští slovo „dluhy“, bod 1.6 se celý ruší, v článku VI., v bodě 2.  
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se doplňuje termín 15 dnů od podpisu smlouvy, v článku X. v bodě 1. se nahrazuje text 

„zastupitelstvo města“ textem „zastupitelstvo městského obvodu“. 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 442/2017/MBaI  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. října 2017. 

237/17/17 1) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  924/6, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, podanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní 

pracoviště, sídlem Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice, dle přílohy  

č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

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

na pozemku parc. č. 924/6 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, územní pracoviště třetí osobě, 

 

3) projednalo informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č.  2027/85 a žádost o vyjádření 

k předkupnímu právu zpětně, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní xxxxx,  

dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/85  

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

paní xxxxx, 

 

5) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/130, v k. ú. Radvanice, 

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

 

6) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/130  

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

třetí osobě, 

 

7) projednalo nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/101, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, podanou panem xxxxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodlo neuplatnit předkupní právo na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/101  

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

třetí osobě, 

 

9) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 15. října 2017. 

238/17/17 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – červen 2017 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

 

 

 

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

starostka       místostarosta 


