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Usnesení 10. sch ůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 8. dubna 
2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

178/10/15 schvaluje program 10. schůze rady městského obvodu konané dne  8. dubna 2015. 
179/10/15 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 
1040/42 z 24. září 2008, 
1169/49/13 z 16. ledna 2013, 
1514/63/13 z 14. srpna 2013, 
2050/10/15 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 
 
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. 

180/10/15 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
a dle vnitřního předpisu č. 1/2014 městského obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem 
„Středový ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě – Radvanicích“ a návrh na zaslání výzvy 
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům 
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého materiálu, 
 
2)  
a) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřního 
předpisu č. 1/2014 městského obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem „Středový 
ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě – Radvanicích“ a zaslání výzvy k podání nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům v rozsahu 
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého materiálu, 
 
b) 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. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 
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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. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
c) 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: 29. května 2015. 

181/10/15 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015 
 
zvyšují převody mezi SMO a MO - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 14004, org. 517    o      390 tis. Kč 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517     o      100 tis. Kč 
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 3612, pol. 6121       o   1 180 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5011       o        20 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6121       o      150 tis. Kč 
na § 5512, pol. 6121, org. 17      o      190 tis. Kč 
na § 3613, pol. 6121       o      236 tis. Kč  
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004      o      390 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211      o      100 tis. Kč 
na § 3612, pol. 5171       o      554 tis. Kč 
na § 3725, pol. 5169       o        50 tis. Kč 
na § 3741, pol. 5339       o        20 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková       T: 22. dubna 2015. 

182/10/15 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 6 /2015 zmocněnci, kterým je společnost 
Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, 
zastoupena Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti, dle přílohy předloženého 
materiálu, 
 
2)  
a) souhlasí s udělením plné moci č. 6 /2015 zmocněnci, kterým je společnost Projekt 2010 
s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, zastoupena 
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Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti dle přílohy předloženého materiálu, 
 
b) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu č. 2 a) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                           T: 15. dubna 2015 
 
c) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci 
č. 6/2015 dle přílohy tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                    T: 15. dubna 2015.  

183/10/15 bere na vědomí zápis č. 3/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. března 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

184/10/15 1) projednala žádost podanou dne 10. 10. 2014 společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupené 
na základě plné moci společností GIS-STAVINVEX a.s. o sepsání smlouvy o zřízení 
služebnosti na umístění NTL plynovodu PE dn 160 ke stavbě „REKO MS Ostrava, 
ul. Matušinského + 3“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0529/2014/MBaI spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 
pozemků parc. č. 3251, ostatní komunikace, o celkové výměře 6 428 m2, parc. č. 1164/1, 
ostatní komunikace, o celkové výměře 908 m2, parc . č. 1164/29, zeleň, o celkové výměře 
5 227 m2, parc. č. 1164/30, manipulační plocha, o celkové výměře 716 m2, parc. 
č. 1164/21, zeleň, o celkové výměře 2 801 m2, parc. č. 1164/60, ostatní komunikace, 
o celkové výměře 583 m2, parc. č. 1165/1, zastavěná ploch a a nádvoří, o celkové výměře 
951 m2, parc. č. 1166, zahrada, o celkové výměře 1 222 m2, parc. č. 3264, ostatní 
komunikace, o celkové výměře 3 264 m2, parc. č. 1179, zahrada, o celkové výměře 1 124 
m2, parc. č. 1182, zahrada, o celkové výměře 780 m2, parc. č. 1169/1, zahrada, o celkové 
výměře 1 192 m2, parc. č. 1173, zahrada, o celkové výměře 756 m2, parc. č. 1170, zahrada, 
o celkové výměře 1 197 m2, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění části NTL 
plynovodu PE dn 160 pod názvem „REKO MS Ostrava, ul. Matušinského + 3“ a umožnit 
přístup k tomuto plynovodu v souvislosti s jeho provozem, opravami či odstraněním, a to 
ve prospěch oprávněného RWE gasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   8. května 2015 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu                   
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   8. května 2015. 

185/10/15 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pod názvem „Výstavba chodníku podél ul. Těšínská v úseku od Ozdravného centra Ještěrka 
po zastávku Ještěrka“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy 
č. 1, č. 2 předloženého materiálu, 
 
2)  
a) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní 
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směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pod názvem „Výstavba chodníku podél ul. Těšínská v úseku od Ozdravného centra Ještěrka 
po zastávku Ještěrka“ a zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 
předloženého materiálu, 
 
b) 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. Svatopluk Běrský, vedoucí 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. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
c) 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: 10. června 2015. 

186/10/15 1) projednala Dodatek č. 1 k Zásadám pro přidělování bytů v majetku města Ostrava, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
 
2) schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro přidělování bytů v majetku města Ostrava, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 15. dubna 2015.  

187/10/15 1) projednala žádost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 
729 71 Ostrava, zastoupené na základě plné moci Ing. Petrem Bělákem – H-B Projekt, 
Tyršova 129, 747 62 Mokré Lazce, o souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1935, ostatní 
komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 664 m2 a parc. č. 1899, ostatní komunikace, 
ostatní plocha, o celkové výměře 6 362 m2, parc. č. 1891, koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené, vodní plocha, o celkové výměře 849 m2, parc. č. 1739, ostatní komunikace, 
ostatní plocha, o celkové výměře 1 271 m2, parc. č. 1220/3, jiná plocha, ostatní plocha, 
o celkové výměře 492 m2 a parc. č. 1442/25, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové 
výměře 3 091 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice – za účelem 
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provedení opravy vodovodu v Bartovicích pod názvem „Oprava vodovodu v Bartovicích – 
výtlak z Důlňáku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 1935, ostatní komunikace, ostatní plocha, 
o celkové výměře 664 m2 a parc. č. 1899, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové 
výměře 6 362 m2, parc. č. 1891, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní 
plocha, o celkové výměře 849 m2, parc. č. 1739, ostatní komunikace, ostatní plocha, 
o celkové výměře 1 271 m2, parc. č. 1220/3, jiná plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 
492 m2 a parc. č. 1442/25, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 3 091 m2 
v k. ú. Bartovice, za účelem opravy vodovodu v Bartovicích pod názvem „Oprava vodovodu 
v Bartovicích – výtlak z Důlňáku“ pro  společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava,  
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 23. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s umístěním stavby 
a se vstupy na pozemky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 23. dubna 2015. 

188/10/15 1) projednala žádost ze dne 13. 2. 2015 podanou Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů, 716 00 Ostrava-Radvanice o udělení souhlasu vlastníka 
nemovité věci s umístěním sídla na ulici Těšínská, v budově č. p. 41 stojící na pozemku 
parc. č. 2102 v k. ú. Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s umístěním sídla společnosti 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice 
na ulici Těšínská, v budově č.p. 41 stojící na pozemku parc. č. 2102 v k. ú. Radvanice, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 23. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovité věci 
s umístěním sídla, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 23. dubna 2015. 

189/10/15 1) projednala žádost podanou dne 23. 3. 2015 panem O. B. a paní S. B., zastoupených 
na základě plné moci Kamilem Kunertem, bytem Masarykovo nám. 4, Ostrava 1 o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 
stavbu vodovodní přípojky a sjezdu v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0164/2015/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,  se sídlem Těšínská 87/281, 
Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 2006, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3002 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
strpět umístění sjezdu a vodovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní přípojce 
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných 
pana O. B. a paní S. B., bytem xxxxx, a to za podmínky, že vložení vodovodní přípojky 
bude provedeno pod tělesem komunikace bezvýkopovou metodou – tedy protlakem, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:    23. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   23. dubna 2015. 

190/10/15 1) projednala žádost podanou dne 6. 2. 2015 společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupené                
na základě plné moci společností GIS-STAVINVEX a.s., sídlem Bučinská 1733, 735 41 
Petřvald, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k plynárenskému zařízení, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0113/2015/MBaI o zřízení služebnosti v souladu 
s pravidly stanovení ceny úhrady věcného břemene na cizím pozemku schválenými 
usnesením č. 1514/63/13 Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 
pozemků parc. č. 1848, parc.č. 1899, parc.č. 1965, parc.č. 207/2, parc.č. 994/6, 
parc.č. 1012/2, parc.č. 1012/3, parc.č. 596/1, parc.č. 611/2, parc.č. 1132, parc.č. 594/2, 
parc.č. 596/1, parc.č. 613/1, parc.č. 452, parc.č. 515, parc.č. 526, parc.č. 228/1, 
parc.č. 228/2, parc.č. 228/3, parc.č. 631/1, parc.č. 633/15, parc.č. 646, parc.č. 646, parc.č. 
1236, parc.č. 1286/1, parc.č. 1349, parc.č. 1353, parc.č. 1970, parc.č. 2006, parc.č. 2033, 
parc.č. 2067, parc.č. 673, parc.č. 1026/2, parc.č. 1038, parc.č. 1044, parc.č. 1767, parc.č. 
713, parc.č. 739, parc.č. 789, parc.č. 800/3, parc.č. 807/3, parc.č. 847, parc.č. 885, parc.č. 
984/2, parc.č. 985, parc.č. 988/5 a parc.č. 989, zapsaných na LV č.  1048 pro k.ú. Bartovice, 
obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava a pozemků parc. č. 3209, parc.č. 284/1, parc.č. 284/2, parc.č. 259, parc.č. 3207, 
parc.č. 3208, parc.č. 258/5, parc.č. 258/6, parc.č. 260/1, parc.č. 262/2, parc.č. 270/4, parc.č. 
275/1, parc.č. 320/1, parc.č. 3206/1, parc.č. 3210/1, parc.č. 198/12, parc.č. 198/13, parc.č. 
215/4, parc.č. 3210/1, parc.č. 30, parc.č. 31, parc.č. 3211, parc.č. 177/1, parc.č. 3210/1, 
parc.č. 689, parc.č. 3210/1, parc.č. 781, parc.č. 780/1, parc.č. 1112, parc.č. 3217/1, parc.č. 
3217/2, parc.č. 3221/1, parc.č. 790/5, parc.č. 790/6, parc.č. 790/6, parc.č. 792/2, parc.č. 
2786, parc.č. 3226, parc.č. 2701/2, parc.č. 2755/1, parc.č. 2785/1, parc.č. 2785/2, parc.č. 
1834, parc.č. 1875, parc.č. 1927 parc.č. 2454, parc.č. 3221/1, parc.č. 993/8, parc.č. 3229, 
parc.č. 2656, parc.č. 3227/1, parc.č. 2805, parc.č. 2939, parc.č. 2665/1, parc.č. 2665/2, 
parc.č. 2665/3, parc.č. 3226, parc.č. 3246 a parc.č. 3258, zapsaných na LV č. 1962 pro k ú. 
Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „plynárenské zařízení“ a umožnit přístup 
k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 
oprávněného RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 3 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   23. dubna 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   23. dubna 2015. 

191/10/15 1) projednala návrh Směrnice č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
dle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 

 
2) schvaluje Směrnici č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona 
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č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, po provedených tiskových opravách a úpravách dle návrhů členů 
rady městského obvodu. 

192/10/15 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Energetické úspory objektu klubu 
důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích“, v  zadávacím řízení, veřejná 
zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Závaznými pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osa 3 a dle platné Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a o zaslání výzvy k  podání 
nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
2) jmenuje 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
členové 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytový a investic 

       
náhradníci členů 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 
2. Ing. Jakub, Guňka, projektant      
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    
 
hodnotící komisi pověřenou posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek 
ve složení: 
členové 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytový a investic 

       
náhradníci členů 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 
2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    
3. Ing. Jakub, Guňka, projektant 
                    
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, radě 
městského obvodu k projednání, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský        T: 15. července 2015.  

193/10/15 1) projednala žádost A. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
110/2014/MBaI uzavřené dne 31. března 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0156/2015/MBaI s A. S., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost J. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 210/2012/MBaI uzavřené dne 27. dubna 2012, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0166/2015/MBaI s J. S., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) bere na vědomí zápis č. 4/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 5 
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předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0165/2015/MBaI s M. K., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost R. H., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0167/2015/MBaI s R. H., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost T. T., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o neuzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0168/2015/MBaI s T. T., 
trvale bytem xxxxx, a o tří měsíční výpovědní lhůtě, 
 
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 22. dubna 2015, 
 
12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatku dle bodu 2, 4, 6, 8 
a 10 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 22. dubna 2015, 

194/10/15 1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 1 v domě na ulici Revírní 849/4, 
Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská 
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 108 424,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší 
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 18 v domě na ulici Revírní 849/4, 
Ostrava – Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská 
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 108 424,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší 
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, po její úpravě takto: 
vel. 1+1, 3. podlaží, 48,8 m2, 
 
3) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, ve složení: 
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda 
2. Bc. Aleš Boháč, MBA 
3. Petra Janečková 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 
a 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský             T:   15. dubna 2015 

195/10/15 1) projednala žádost o schválení uzavření nájemní smlouvy mezi: 
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700 
a  
R. Ž., trv. bytem xxxxx, 
na pronájem tělocvičny v budově na ulici Vrchlického 401/5, 
 
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi: 
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700 
a  
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R. Ž., trv. bytem xxxxx, 
na pronájem tělocvičny v budově na ulici Vrchlického 401/5, Ostrava – Radvanice, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat ředitelku 
školy o usnesení rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                         T: 10. dubna 2015. 

196/10/15 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Energetické úspory objektu hasičské 
zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích“, v zadávacím řízení, veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 a dle 
platné Směrnice zadávání veřejných zakázek a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům 
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu, 
 
2) jmenuje 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
členové 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytový a investic 
       
náhradníci členů 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 
2. Ing. Jakub, Guňka, projektant      
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    
 
hodnotící komisi pověřenou posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek 
ve složení: 
členové 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytový a investic 
       
náhradníci členů 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 
2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    
3. Ing. Jakub, Guňka, projektant 
                    
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, radě 
městského obvodu k projednání, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                  T: 30. června 2015. 

197/10/15 1) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. OTA-VN-83/2014, s Úřadem práce České republiky – 
Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2, ze dne 13. 
5. 2014, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 
2) zmocňuje starostku k podpisu dohody dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                       T:  15. dubna 2015. 

198/10/15 1) projednala žádost soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy o souhlas se zastavením 
exekuce č.j. 102 EX 01119/13-035, proti povinnému J. R., bytem xxxxx, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

10/11   

10. schůze ze dne 8. dubna  2015 
 

2) souhlasí se zastavením exekuce proti povinnému J. R., bytem xxxxx pro bezvýslednost, 
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat JUDr. Milana 
Vlhu o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                             T: 15. dubna 2015, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro soudního exekutora 
JUDr. Milana Vlhu k žádosti na zastavení exekuce dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: 15. dubna 2015. 

199/10/15 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy bytového domu 
na ul. Matušínského 2, 4 v Ostravě-Radvanicích“ v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, který 
předložil svou nabídku pod:  
 
pořadovým číslem 6 
EUROprojekt build and technology s. r. o. 
Ostrava - Hrabůvka, Nádražní 20/142, PSČ 702 00  
IČ: 26843226  
z důvodu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, 
 
pořadovým číslem 8 
MIJO-STAV stavby s.r.o. 
Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava     
IČ: 27833551 
z důvodu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, 
 
pořadovým číslem 9 
AD-MAR STAVBY, s.r.o. 
Ostravská 277, Pudlov, 735 51 Bohumín 
IČ: 27797937 
z důvodu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, 
 
pořadovým číslem 13 
HAOSPOL s.r.o. 
U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov 4  
IČ: 25855506 
z důvodu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, 
 
pořadovým číslem 14 
VDS, spol. s r.o. 
Ostrava-Vítkovice, Kotkova 271/6, 70 300 
IČ: 45194980 
z důvodu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření smlouvy 
o dílo č. S 0155/2015/MBAI na realizaci stavby „Stavební úpravy bytového domu 
na ul. Matušínského 2, 4 v Ostravě-Radvanicích“ s uchazečem, který předložil svou nabídku  
pod:  
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pořadovým číslem 2 
SLONKA s. r. o.   
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní  20/142, PSČ 702 00       
IČ: 26852659 
za cenu nejvýše přípustnou 3 882 068,49 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0155/2015/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                 T: dle zákonných lhůt, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0155/2015/MBaI 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                  T: dle zákonných lhůt.     

200/10/15 1) projednala oznámení Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního 
řádu, o přípravě změny č. 1 Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2)  
a) souhlasí s podáním úpravy Územního plánu Ostravy a s návrhem odpovědi dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu, 
 
b) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu č. 2. a) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                          T: 15. dubna 2015 
 
c) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 15. dubna 2015. 

Tisková 
oprava 
usnesení 
166/9/15 

V bodě 1) se text „ PROJEKT 2010, s.r.o.“ nahrazuje textem „Projekt 2010, s.r.o.“ 
 

 

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


