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Usnesení  
71. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 13. září 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1376/71/17 1) schvaluje program 71. schůze rady městského obvodu konané dne 13. září 2017. 

1377/71/17 

 

1) schvaluje termín a místo konání 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dne 21. září 2017 v 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích                  

a stanoví návrh programu zasedání: 

- Zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání 

- Volba návrhové komise 
 

Poř. č. Název materiálu Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu 

Mgr. Šárka Tekielová 

2 Zápis z jednání kontrolního výboru Mgr. Šárka Tekielová 

3 Zápis z jednání finančního výboru Bc. Aleš Boháč, MBA 

4 Návrhy záměrů prodeje nemovitostí v k. ú. Radvanice Mgr. Šárka Tekielová 

5 Návrhy záměrů prodeje pozemků v k. ú. Radvanice – 

parcela č. 2028/3 

Mgr. Šárka Tekielová 

6 Návrh bezúplatného nabytí pozemku v k. ú. Radvanice      

a návrh darovací smlouvy 

Mgr. Šárka Tekielová 

7 Návrh dohody o přistoupení k dluhu, o uznání dluhu              

a o úhradě dluhu 

Mgr. Šárka Tekielová 

8 Návrh záměru koupě bytu na ulici Rokycanova a návrh 

kupní smlouvy 

Mgr. Šárka Tekielová 

9 Nabídky k odkupu garáží v k. ú. Radvanice Mgr. Šárka Tekielová 

10 Návrh stanoviska k převzetí a provozování obslužních 

komunikací a dešťové kanalizace v k. ú. Bartovice 

Mgr. Šárka Tekielová 

11 Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červen 2017 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

 

- Diskuze 

- Závěr 

 

1378/71/17 

 

1) schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017, kterým se  

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011       o      781 tis. Kč  
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zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517    o   2 228 tis. Kč 

 

zvyšují převody z rozpočtových účtů 

na § 6330, pol. 4139       o      110 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 326       o      239 tis. Kč  

 

zvyšuje financování 

na pol. 8115        o      110 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3111, pol. 3121       o      150 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 3612, pol. 2132       o      662 tis. Kč 

na § 3111, pol. 2321       o      250 tis. Kč 

na § 5512, pol. 2324, org. 16      o        87 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121       o   1 520 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 50xx       o      535 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5171       o      379 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5169          o      123 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5169       o      348 tis. Kč 

na § 3632, pol. 51xx       o      115 tis. Kč  

na § 2212, pol. 51xx       o      150 tis. Kč 

na § 2219, pol. 51xx       o      150 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5021, org. 16      o        95 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 6122       o      150 tis. Kč 

na § 3111, pol. 6121       o      486 tis. Kč  

na § 3113, pol. 6121       o        16 tis. Kč 

  

na § 3612, pol. 6121       o      250 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121       o      345 tis. Kč 

na § 5512, pol. 6122, org. 16      o        95 tis. Kč 

  

zvyšují běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011      o      781 tis. Kč 

na § 3631, pol. 5xxx, ÚZ 6330      o   1 065 tis. Kč  

na § 3631, pol. 5xxx       o      457 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5xxx, ÚZ 6330      o   1 163 tis. Kč  

na § 3111, pol. 51xx       o      250 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88      o      110 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5342       o      110 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5021       o      230 tis. Kč  

na § 3745, pol. 503x       o      100 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5169, ÚZ 326      o      239 tis. Kč 
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na § 3639, pol. 5169       o   1 750 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5171       o      265 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331       o        25 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5331       o        30 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5171       o        28 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5137, org. 16      o        60 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5139, org. 16      o        27 tis. Kč 

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu                

č. 1 tohoto usnesení 

Z: Ing. Renáta Spěváková      T: 22. září 2017. 

1379/71/17 

 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona                

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“ a návrh na zaslání výzvy k podání 

nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice                 

pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 

uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 
hodnotící komisi ve složení: 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 
potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem            
na uzavření  smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2. tohoto usnesení radě 
městského obvodu k  projednání, 
Z: Ing. Věra Raisová                                                   T: 4. října 2017. 

1380/71/17 

 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona             

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 
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vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Odstranění tříkomorové jímky na pozemku p. č. 730/1 v k. ú. Radvanice“                   

a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy     

č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice            

pod názvem „Odstranění tříkomorové jímky na pozemku p. č. 730/1 v k. ú. Radvanice“                 

a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 

předloženého materiálu, 

 
3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení 

členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 
náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 
hodnotící komisi ve složení: 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 
náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem                   

na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2. tohoto usnesení radě 

městského obvodu k  projednání, 
Z: Ing. Věra Raisová                                       T: 4. října 2017. 

1381/71/17 

 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ a návrh  

na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek příloh  

č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní směrnice  

pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem 

„Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ a o zaslání výzvy  

k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 
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3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem                    

na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2. tohoto usnesení radě 

městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 4. října 2017. 

1382/71/17 

 

 

1) projednala žádost statutárního města Ostravy o souhlas se svěřením pozemků  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a staveb zrealizovaných na těchto pozemcích v rámci 

zakázky „Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice“, ORG 3112, do správy městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 

Cyklistická stezka (SO 101) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 108/1, 2073/1, 

2075/7, 2075/9, 2087, 2090, 2094/2, 2127, 2128, 2131/3, 2137/2, 2139/1, 2140/1, 2141/2, 

2141/3, 3215/1, 3215/2, 3258, 3265/1, 3265/11, 3265/12, 3275/4, 3275/8, 3276/3 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, v pořizovací hodnotě 5.117.098,88,- Kč, 

 

Opěrná zeď (SO 201) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 2087 a 3276/3  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v pořizovací hodnotě 1.477.348,84,- Kč, 

 

pozemek parc. č. 2073/1, ostatní plocha, neplodná půda, inv. č. 53252 v hodnotě 10.060,- Kč. 

pozemek parc. č. 2075/7, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 51254 v hodnotě 1.064.640,- Kč, 

pozemek parc. č. 2087, orná půda, inv. č. 156511 v hodnotě 279.500,- Kč, 

pozemek parc. č. 2137/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 52684 v hodnotě 

758.800,- Kč, 

pozemek parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 52685 v hodnotě 

622160,- Kč, 

pozemek parc. č. 2141/3, ostatní plocha, zeleň, inv. č. 143111 v hodnotě 715.500,- Kč, 

pozemek parc. č. 3265/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 52996 v hodnotě 

1.687.830,- Kč, 

pozemek parc. č. 3265/12, ostatní plocha, ostatní komunikace. inv. č. 52997 v hodnotě 

2.292.639,- Kč, 
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pozemek parc. č. 3283/1, ostatní plocha, neplodná půda, inv. č. 51258 v hodnotě  

106.240,- Kč, 

dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu, 

 
2) rozhodla souhlasit se svěřením pozemků v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a staveb 

zrealizovaných na těchto pozemcích v rámci zakázky „Cyklistická trasa O, Ostrava – 

Radvanice“, ORG 3112, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to: 

 
Cyklistická stezka (SO 101) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 108/1, 2073/1, 

2075/7, 2075/9, 2087, 2090, 2094/2, 2127, 2128, 2131/3, 2137/2, 2139/1, 2140/1, 2141/2, 

2141/3, 3215/1, 3215/2, 3258, 3265/1, 3265/11, 3265/12, 3275/4, 3275/8, 3276/3 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, v pořizovací hodnotě 5.117.098,88,- Kč, 

 
Opěrná zeď (SO 201) - stavba je provedena na pozemcích parc. č. 2087 a 3276/3  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v pořizovací hodnotě 1.477.348,84,- Kč, 

 
pozemek parc. č. 2073/1, ostatní plocha, neplodná půda, inv. č. 53252 v hodnotě 10.060,- Kč. 

pozemek parc. č. 2075/7, ostatní plocha, jiná plocha, inv. č. 51254 v hodnotě 1.064.640,- Kč, 

pozemek parc. č. 2087, orná půda, inv. č. 156511 v hodnotě 279.500,- Kč, 

pozemek parc. č. 2137/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 52684 v hodnotě 

758.800,- Kč, 

pozemek parc. č. 2141/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 52685 v hodnotě 

622160,- Kč, 

pozemek parc. č. 2141/3, ostatní plocha, zeleň, inv. č. 143111 v hodnotě 715.500,- Kč, 

pozemek parc. č. 3265/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, inv. č. 52996 v hodnotě 

1.687.830,- Kč, 

pozemek parc. č. 3265/12, ostatní plocha, ostatní komunikace. inv. č. 52997 v hodnotě 

2.292.639,- Kč, 

pozemek parc. č. 3283/1, ostatní plocha, neplodná půda, inv. č. 51258 v hodnotě  

106.240,- Kč, 

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: 26. září 2017, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu Ostrava 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 26. září 2017. 

1383/71/17 

 

1) projednala návrh darovací smlouvy č. S 0440/2017/MBaI na pozemek parc. č. 1267/1, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 475 m2, v k. ú. Bartovice,  

obec Ostrava, jehož vlastníkem je paní XXX, dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu, 

 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy  

č. S 0440/2017/MBaI na pozemek parc. č. 1267/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

o celkové výměře 475 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s paní XXX dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

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

Z: Petra Janečková T: 21. září 2017, 
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4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 21. září 2017. 

1384/71/17 

 

1) ruší usnesení č. 1079/56/17 bod 8) ze dne 8. února 2017, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 
2) projednala žádost XXX o udělení souhlasu k podnájmu bytu třetí osobě, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 
3) uděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. XXX  

k nájemní smlouvě č. 77/2013/MBaI uzavřené s XXX dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 
4) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 26. září 2017, 

 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 26. září 2017. 

1385/71/17 

 

1) projednala 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) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu 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 zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 21. září 2017, 

 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměry prodeje zastupitelstvu městského 

obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 21. září 2017. 

1386/71/17 

 

1) projednala žádost Lenky Vařekové, se sídlem Zimmlerova 2939/52, Ostrava-Zábřeh  

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

 
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice 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) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

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

Z: Petra Janečková T: 21. září 2017, 

 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit dohodu o přistoupení k dluhu, o uznání dluhu 

a o úhradě dluhu dle bodu č. 2 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 21. září 2017. 
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1387/71/17 

 

1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice  

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

včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů 

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, 

 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů 

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 k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 21. září 2017. 

1388/71/17 

 

1) projednala žádost o použití finančních prostředků z rozpočtu MŠ Ostrava – Radvanice  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 
2) souhlasí s použitím finančních prostředků z rozpočtu MŠ Ostrava – Radvanice dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

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

usnesení 

Z: Mgr. Martina Škovránová T: 20. září 2017. 

1389/71/17 

 

1) projednala žádost o souhlas se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení Mateřské 

školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 
2) souhlasí se zápisem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

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

usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová T: 18. září 2017. 

1390/71/17 

 

 

1) projednala interní sdělení ze dne 16. srpna 2017 odboru SŘDaŽP o zajištění vyvěšení 

záměru prodeje dřevní hmoty pokácených stromů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

ve správě městského obvodu Radvanice a Bartovice, rostoucích na pozemku parc. č. 785/1  

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

 
2) rozhodla o schválení záměru prodeje dřevní hmoty pokácených stromů ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, ve správě městského obvodu Radvanice a Bartovice, rostoucích 

na pozemku parc. č. 785/1 v k. ú. Radvanice, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 

 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková T: 26. září 2017, 

 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 26. září 2017, 

 
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic informovat žadatele dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková T: 26. září 2017. 
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1391/71/17 

 

1) projednala žádost společnosti ELTOM, s.r.o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, zastupující dle plné moci společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly, IČ 24729035, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a) až 1 c) předloženého materiálu, 

 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0447/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 260/1, o výměře 23,9 m2, 

ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a parc. č. 3210/1, o výměře                

7,2 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, strpět umístění stavby „Zemní 

kabelové vedení přípojky NN 0,4 kV“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, dle přílohy č. 1 d) 

předloženého materiálu, 

 
3) projednala žádost společnosti ELTOM, s.r.o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – 

Mariánské Hory, zastupující dle plné moci společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly, IČ 24729035, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) až 2 c) předloženého materiálu, 

 
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0448/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 1608/1, o výměře 0,2 m2, 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a parc.                     

č. 3217/1, o výměře 4,9 m2, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, strpět umístění stavby 

„Podzemní kabelové vedení přípojky NN 0,4 kV“ a umožnit přístup k této stavbě                            

v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly,                    

dle přílohy č. 2 d) předloženého materiálu, 

 
5) projednala žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s, se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0449/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 262/2, o výměře 8,5 m2, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „11010-

054007 PVDSL5M_E04_OSRA46_OK“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov,  

dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 
7) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

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

Z: Petra Janečková     T: 30. září 2017, 

 
8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0447/2017/MBaI, S 0448/2017/MBaI, S 0449/2017/MBaI, dle bodů č. 2, 4  

a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. září 2017. 
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1392/71/17 

 

1) projednala návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2016 pro nakládání s finančními 

prostředky, oběh účetních dokladů a účetnictví dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) schválila návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2016 pro nakládání s finančními prostředky, 

oběh účetních dokladů a účetnictví dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu seznámit zaměstnance s dodatkem dle přílohy    

č. 1 tohoto materiálu, 

Z: Ing. Renata Nytrová  T: 14. září 2017. 

1393/71/17 

 

1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 

 

1040/42/08 z 24. září 2008, 

1169/49/13 z 16. ledna 2013, 

1514/63/13 z 14. srpna 2013, 

2050/87/14 z 30. července 2014, 

2110/90/14 z 10. září 2014, 

11/1/14 z 19. listopadu 2014, 

109/6/15 z 11. února 2015, 

186/10/15 z 8. dubna 2015, 

239/13/15 z 20. května 2015, 

241/13/15 z 20. května 2015, 

249/13/15 z 20. května 2015, 

537/27/15 z 2. prosince 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

902/47/16 z 21. září 2016, 

 

ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu. 

1394/71/17 

 

1) projednala návrh na udělení plné moci č. 15/2017 zmocněnci, kterým je XXX dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 15/2017 zmocněnci, kterým je XXX dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

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

Z: Petra Janečková T: 15. září 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu plné moci č. 15/2017 dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

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

1395/71/17 

 

1) projednala informaci o nutnosti uzavřít současně s kupní smlouvou na pozemek parc.  

č. 792/23, orná půda, o celkové výměře 911 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s paní XXX 

i smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k inženýrské síti (kanalizační stoka DN 

300, jejímž vlastníkem je statutární město Ostrava, svěřená správa společnosti OVaK, a. s.), 

jejíž část prochází tímto pozemkem, a to v rozsahu služebnosti daném geometrickým plánem 

č. 2237-253/2017, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu,  
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2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. S 0451/2017/MBaI k tíži pozemku parc. č. 792/23, orná půda, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti daném geometrickým plánem č. 2237-253/2017, ve prospěch 

oprávněného z věcného břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, s povinným z věcného břemene – služebnosti - paní XXX za 

podmínky, že se paní Šnoblová stane vlastníkem dotčeného pozemku na základě kupní 

smlouvy odsouhlasené zastupitelstvem městského obvodu, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,  
 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

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

Z: Petra Janečková T: 20. září 2017, 
 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti č. S 0451/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1396/71/17 

 

1) projednala 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 přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s koupí bytu v budově č. p. 641/1  

na ulici Rokycanova, stojícím 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 společnosti M&M investiční s.r.o., se sídlem Nádražní 535/15, 702 00 

Moravská Ostrava, IČ: 28779827, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

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

Z: Petra Janečková  T: 21. září 2017 
 

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál k projednání Radě města Ostravy  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení a následně zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 21. září 2017. 

1397/71/17 

 

1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu             

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit 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,  
 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení 

zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 

4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 

městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 

obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 21. září 2017. 

1398/71/17 

 

1) projednala žádost společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Antonína 

Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  IČ: 25816977, o potvrzení, že provedená zakázka 
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„Revitalizace vnitrobloku bytové zóny mezi ulicemi Rokycanova a Matušinského v Ostravě - 

Radvanicích“ je jako referenční, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla potvrdit, že provedená zakázka „Revitalizace vnitrobloku bytové zóny mezi 

ulicemi Rokycanova a Matušinského v Ostravě - Radvanicích“, realizovaná společností 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – 

Zábřeh,  IČ: 25816977, je jako referenční, s  tím, že byla provedena v  předepsané kvalitě, 

bez vad a nedodělků a při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smlouvy             

o dílo, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového      

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

Z: Petra Janečková                    T: 15. září 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu potvrzení dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

1399/71/17 

 

1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Opravy místních komunikací“             

o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0429/2017/SŘDaŽP                 

se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20,    

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0429/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                T: 4. října 2017, 

 

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy                

o dílo č. S 0429/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                T: 4. října 2017. 

1400/71/17 

 

1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 
nabídek, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0460/2017/MBaI 
na realizaci zakázky „Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích“ s dodavatelem, který jako 
účastník výběrového řízení předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1: 
 
INKAM cz s. r. o. 

Sídlo:  K Hájence 1473, 739 34 Šenov 

IČ: 27827844 

dle příloh č. 1až 3 předloženého materiálu, 

 
2) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0460/2017/MBaI dle bodu 
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková               T: 25. září 2017 

 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0460/2017/MBaI            
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                     T: 25. září 2017. 

1401/71/17 

 

1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0461/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
č. S 0255/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Přechod pro chodce na ulici 
Těšínské“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 
2) souhlasí s  uzavřením dodatku č. 1 (S 0461/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  
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č. S 0255/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Přechod pro chodce na ulici 
Těšínské“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu,  dopravy a životního prostředí zabezpečit  všechny 

potřebné   úkony  k    uzavření dodatku  č.  1  (S 0461/2017/SŘDaŽP)     ke   smlouvě   o  dílo     

č. S 0255/2017/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

 Z: Ing. Věra Raisová                               T: 27. září 2017, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu  Radvanice a Bartovice k  podpisu  dodatku č. 1  
(S 0461/2017/SŘDaŽP)  ke  smlouvě  o  dílo č.  S 0255/2017/SŘDaŽP, dle   bodu  č. 2 tohoto 

usnesení,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                         T: 27. září 2017. 

1402/71/17 

 

1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče 

z účasti ve výběrovém řízení na dodávku herních prvků s názvem „Herní prvky                          

pro odloučené  pracoviště MŠ Radvanice na ul. Trnkovecká 55, parc. č. 258/4“, který 

předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2:  

Radek Herold 

sídlo:  Čáslavská 229, 284 01 Kutná hora – Karlov 

IČ:  IČ: 12363065 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 
2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 
nabídek, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0458/2017/MBaI 
na realizaci zakázky „Herní prvky pro odloučené pracoviště MŠ Radvanice na ul. Trnkovecká 
55, parc. č. 258/4“ s dodavatelem, který jako účastník výběrového řízení předložil svou 
nabídku pod pořadovým číslem 4: 
Tomovy parky Group s. r. o. 

sídlo:  Radvánovice 123, 511 01 Karlovice 

IČ: 02219182, 

dle příloh č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0458/2017/MBaI dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková   T: 25. září 2017 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0458/2017/MBaI            
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 25. září 2017.  

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA                           Milan Lukáš 

místostarosta        člen rady 


