Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
12. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 6. května 2015
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
219/12/15
220/12/15

Obsah
schvaluje program 12. schůze rady městského obvodu konané dne 6. května 2015.
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,
2050/87/14 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 ze dne 8. dubna 2015
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

221/12/15

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) rozhodla o záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101 v domě na ulici Těšínská
587/316, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rada jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková

222/12/15

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. května 2015
1) projednala návrh na jednorázové snížení nájemného nájemníkům bydlících v BD Revírní
849/4, Ostrava-Radvanice, kterým se k bytům připojovaly společné prostory, dle důvodové
zprávy předložené v materiálu,
2) rozhodla o snížení ceny nájemného nájemníkům bydlících v BD na ulici Revírní 849/4,
Ostrava-Radvanice, v bytech č. 2, 7, 10, 15, 18 a 23 o 1 100,- Kč v měsíci červnu 2015,

223/12/15
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení a informovat nájemníky dotčené snížením nájemného,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. května 2015.
1) projednala žádost podanou paní J. S. o pronájem pozemku parc. č. 275/1, jiná plocha,
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ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 275/1, jiná plocha, o celkové výměře
23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

224/12/15

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zjistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 27. května 2015.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Služby
spojené s provozem a údržbou kanalizačních zařízení“ v souladu s ust. § 18 odst. 5, § 12
odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a dle Směrnice č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek a o zaslání výzvy k podání
nabídky na služby v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého
materiálu po úpravě v Příloze č. 1 tak, že text zní „předpokládaná hodnota veřejné zakázky
je 500.000,- Kč bez DPH“ a v Příloze č. 2, Článek IV., bod 1. po doplnění věty o text
“u uvedených činností“,
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic

225/12/15

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 malého rozsahu dle bodu č. 1) tohoto
usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. června 2015.
1) projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700
a
A. N., nar. xxxxx, trv. bytem xxxxx na 6 kusů USB flash Kingston Technology 16 GB
DataTraveler SE9 v hodnotě za 1 ks 200 Kč, tj. v celkové hodnotě 1.200 Kč (slovy
Jedentisícdvěstěkorunčeských)
2) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700
a
A. N., nar. xxxxx, trv. bytem xxxxx na 6 kusů USB flash Kingston Technology 16 GB
DataTraveler SE9 v hodnotě za 1 ks 200 Kč, tj. v celkové hodnotě 1.200 Kč (slovy
Jedentisícdvěstěkorunčeských)

226/12/15
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat ředitelku
školy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 8. května 2015.
1) projednala žádost podanou dne 18. 2. 2015 paní A. S., DiS a panem Mgr. P. S., o sepsání
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smlouvy o zřízení služebnosti na umístění vjezdu a přípojky vody v k. ú. Radvanice, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0163/2015/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
pozemku parc. č. 275/1, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 69 m2 a parc.
č. 3206/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2.433 m2 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, strpět umístění vjezdu a inženýrských sítí, přípojka vody, a umožnit přístup
k vjezdu a k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněných A. S., DiS a Mgr. P. S., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 6. června 2015,

227/12/15

228/12/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 6. června 2015.
1) bere na vědomí zápis č. 2 z jednání finančního výboru konaného dne 16. března 2015
dle přílohy č. 1,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 2 dle bodu 1 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
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 „Opravy výtluků místních komunikací na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice v roce 2015“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) 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
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Opravy výtluků místních komunikací na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice v roce 2015“ a zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům 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. Tomáš Brunner, 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. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
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členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Tomáš Brunner, 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. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

229/12/15

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: 17. června 2015.
1) projednala
a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice
za rok 2014 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 6,
b) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 za rok 2014 pro statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice,
c) zprávu z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 za organizace:
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace
- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 13,
d) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2014 za rok 2014 pro
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ ostrava – Bartovice, Za ještěrkou 8, příspěvková organizace,
2) schvaluje
a) účetní závěrku příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, sestavenou ke dni
31. 12. 2014 za rok 2014, a to
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
b) výsledek hospodaření a příděly do fondů příspěvkových organizací, a to takto:

MŠ Radvanice
MŠ Bartovice
ZŠ Vchlického
ZŠ Trnkovecká

Výsledek
hospodaření
40.428,79 Kč
52.899,65 Kč
696.289,14 Kč
227.492,65 Kč

Rezervní fond

Fond odměn

40.428,79 Kč
32.899,65 Kč
591.289,59 Kč
227.492,65 Kč

-20.000,00 Kč
104.999,55 Kč
--

3) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení
účetních závěrek,
Z: vedoucí odboru sociálních věcí a školství
T: 30. června 2015
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4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit
- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2014
(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad,
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014,
- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2014,
- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi,
b) schválit účetní závěrku sestavenou k 31.12.2014 za rok 2014 pro statutární město
Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,
c) pověřit pracovnici pověřenou vedením odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu
o schválení účetních závěrek,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 30. června 2015
5) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu
za rok 2014 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice za rok 2014 k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 4. června 2015.

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

