Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 40. schůze Rady městského obvodu
Radvanice
a
Bartovice
konané
dne
15. července 2020
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
694/40/20
695/40/20

696/40/20

Obsah
1) schvaluje program 40. schůze rady městského obvodu konané dne 15. července 2020.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,
že usnesení 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.
1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-32/2020 (vedené
pod č. S 0349/2020/TAJ), a Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-33/2020 (vedené pod č. S 0350/2020/TAJ),
dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-32/2020 (vedené pod č. S 0349/2020/TAJ),
a Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. OTA-VZ-33/2020 (vedené pod č. S 0350/2020/TAJ), dle přílohy č. 1
a č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 27. července 2020,

697/40/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohod dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 27. července 2020.
1) projednala žádost ze dne 29. června 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen panem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Přípojky plynu
k novostavbě RD“, pro pozemek parc. č. 1940/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Přípojky plynu
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k novostavbě RD“, pro pozemek parc. č. 1940/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. srpna 2020,

698/40/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. srpna 2020.
1) projednala žádost ze dne 5. června 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen na základě plné moci xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Účelová komunikace na parcele
č. 156/4 k. ú. Bartovice“, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2, dle příloh
č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0346/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Účelová komunikace na parcele
č. 156/4 k. ú. Bartovice“, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 m2, dle přílohy
č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 26. června 2020 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen na základě plné moci společností HydroIdea, s. r. o., sídlem Lešetínská
676/68, 719 00 Ostrava, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka pro p. č. 1522, k. ú.
Radvanice“, a to na části pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b)
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0348/2020/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka
pro p. č. 1522, k. ú. Radvanice“, a to na části pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha,
silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 2
c) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. srpna 2020,

699/40/20

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0346/2020/MBaI a S 0348/2020/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo
umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. srpna 2020.
1) projednala žádost ze dne 6. května 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 1132/5, zahrada, o celkové výměře 78 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0345/2020/MBaI s panem xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 25. května 2020, podanou manželi xxxxx, bytem xxxxx,
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o pronájem části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o celkové výměře 200 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0347/2020/MBaI s manželi xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. července 2020,

700/40/20

701/40/20

702/40/20

703/40/20

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv
č. S 0345/2020/MBaI a S 0347/2020/MBaI dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. července 2020.
1) bere na vědomí zápis č. 9/2020 z jednání komise životního prostředí,
bezpečnosti a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 24.
června 2020 dle přílohy předloženého materiálu.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 7/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 17. září 2020.
1) bere na vědomí Zápis z 9. jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice, konané dne 22. června 2020 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
2) schvaluje upravený odpisový plán dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

704/40/20

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 31. července 2020.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Poskytování přepravní
služby Senior Expres 2020-2022“ v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky nebo na služby v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání
veřejných zakázek městského obvodu a na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Poskytování přepravní služby Senior
Expres 2020-2022“ v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
nebo na služby v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných
zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka,
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2. Mgr. Ivana Bollogová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství,
3. Pavlína Vildová, DiS., sociální pracovnice odboru sociálních věcí a školství,
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta,
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic,
3. Mgr. Lucie Čmelínská, sociální pracovnice odboru sociálních věcí a školství,
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka,
2. Mgr. Ivana Bollogová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství,
3. Pavlína Vildová, DiS., sociální pracovnice odboru sociálních věcí a školství,
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta,
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic,
3. Mgr. Lucie Čmelínská, sociální pracovnice odboru sociálních věcí a školství,

705/40/20

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem
na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku radě městského obvodu
k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: dle zákonných lhůt.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0058/2017/MBaI uzavřené dne 20. února 2017, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0304/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0146/2019/MBaI uzavřené dne 4. dubna 2019, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0306/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0378/2019/MBaI uzavřené dne 17. července 2019, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0342/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0307/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0308/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0309/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
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10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0310/2020/MBaI se xxxxx,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0311/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0312/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0313/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
14) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0314/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
15) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0315/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
16) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0317/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0318/2020/MBaI se xxxxx,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
18) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0319/2020/MBaI se xxxxx,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
19) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0320/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,
20) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0321/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu,
21) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0322/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,
22) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0323/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu,
23) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0324/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu,
24) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0325/2020/MBaI se xxxxx,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu,
25) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0326/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu,
26) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0327/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu,
27) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0328/2020/MBaI s xxxxx, trvale
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bytem xxxxx, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu,
28) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0329/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu,
29) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0330/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu,
30) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0331/2020/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu,
31) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. srpna 2020,

706/40/20

32) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. srpna 2020.
1) projednala žádost ze dne 2. července 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem části pozemku parc. č. 260/1, ostatní plocha, o celkové výměře 60 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o neschválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 260/1, ostatní plocha,
o celkové výměře 60 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,

707/40/20

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
informovat žadatele, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. července 2020.
1) projednala žádost ze dne 8. června 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku pod garáží, parc. č. 2027/11, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku pod garáží, parc. č. 2027/11,
zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. července 2020,

708/40/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. července 2020.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/5, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního
práva a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/5, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu
xxxxx,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zaslat žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva, dle bodu
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č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká

709/40/20

40. schůze ze dne 15. července 2020

T: dle termínu Rady města Ostravy,

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 21. května 2020, podanou společností F. & J.
Schneider, s. r. o., se sídlem Řadová 1462, 739 34 Šenov, IČ: 25870238, o prominutí
nájemného a pachtovného, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o prominutí nájemného za období od 14. března 2020 do 26. dubna 2020,
ke smlouvě č. S 0160/2009/OMBŠK uzavřené dne 30. března 2009 s xxxxx, jednatelkou
společnosti F. & J. Schneider, s. r. o., a o uzavření dohody
o poskytnutí slevy z nájemného vedené pod č. S 0352/2020/MBaI, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. července 2020,

710/40/20

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dohody, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová, MBA
T: 31. července 2020.
1) projednala žádost ze dne 9. června 2020 podanou xxxxx, trvale bytem xxxxx,
o udělení souhlasu s provedením stavebních úprav, v bytě č. 7 a 8, na adrese xxxxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. 7 a 8, na ulici
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. července 2020,

711/40/20

4) zmocňuje starostu městského obvodu k udělení souhlasu s provedením stavebních
úprav, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč MBA
T: 31. července 2020.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0357/2020/SŘDaŽP pod názvem
„Opravy místních komunikací v roce 2020 – 1. část“, se zhotovitelem: Technické
služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0357/2020/SŘDaŽP pod názvem „Opravy
místních komunikací v roce 2020 – 1. část“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s.
Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0357/2020/SŘDaŽP dle bodu
č. 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. července 2020,
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o
dílo
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712/40/20

40. schůze ze dne 15. července 2020

č. S 0357/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. července 2020.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
a pořadí nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Energetické úspory bytových domů
v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích“, o vyloučení uchazeče HAOSPOL, s. r. o.,
U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ 25855506 a to z důvodu
neprokázání složení požadované jistoty v rámci podané nabídky,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
a pořadí nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Energetické úspory bytových domů
v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích“, o výběru nejvýhodnějších nabídek a o uzavření
smluv o dílo:
- Část 1 – bytový dům na ul. Těšínská č. 1104/259 a 1105/261 se zhotovitelem MIJO –
STAV stavby s. r. o., sídlem Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČ 27833551,
- Část 2 – bytový dům na ul. Trnkovecká č. 1106/5 se zhotovitelem JAMI – stav s. r., o.,
sídlem Mitrovická 618/411e, 724 00 Ostrava – Nová Bělá, IČ 27855627,
- Část 3 – bytový dům na ul. Těšínská č. 587/316 se zhotovitelem MIJO - STAV
stavby s. r. o., sídlem Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ 27833551,
- Část 4 – bytový dům na ul. U Statku 185/6 se zhotovitelem MIJO - STAV stavby s. r.
o., sídlem Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27833551,
dle příloh č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu,
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smluv o dílo č. S 0359/2020/MBaI,
S 0360/2020/MBaI, S 0361/2020/MBaI a S 0362/2020/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt,

713/40/20

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv o dílo
č. S 0359/2019/MBaI, S 0360/2020/MBaI, S 0361/2020/MBaI a S 0362/2020/MBaI,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle zákonných lhůt.
1) projednala záměr pronájmu části pozemku v areálu „KOUPARKU“ OstravaRadvanice, parc. č. 730/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca
90 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k umístění stánku s občerstvením,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku v areálu „KOUPARKU“
Ostrava – Radvanice, parc. č. 730/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o
výměře cca 90 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k umístění stánku s občerstvením,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. července 2020,
4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
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dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

40. schůze ze dne 15. července 2020

T: 31. července 2020

Richard Dudek, DiS.
člen rady

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů.

9/9

