Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
14. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 3. června 2015
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
255/14/15
256/14/15

Obsah
schvaluje program 14. schůze rady městského obvodu konané dne 3. června 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 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

257/14/15

258/14/15

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) 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-VF-31/2015, s Úřadem páce České republiky –
Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
2) zmocňuje starostku k podpisu dohody dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. června 2015.
1) projednala žádost P. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 328/2012/MBaI uzavřené dne 2. července 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0273/2015/MBaI s P. H., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost K. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 371/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0274/2015/MBaI s K. K., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost L. L., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 305/2014/MBaI uzavřené dne 30. července 2014, dle přílohy č. 5 předloženého
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materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0275/2015/MBaI s L. L., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost V. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 379/2013/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2013, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0276/2015/MBaI s V. K., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) projednala žádost A. K., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním
technického zařízení, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti panu
A. K., trvale bytem xxxxx,
11) projednala žádost J. K., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem,
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
č. S 0277/2015/MBaI s J. K., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
13) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2015,

259/14/15

14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy, dodatků a dohody dle bodu
2, 4, 6, 8 a 12 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2015.
1) projednala žádost podanou dne 27. 4. 2015 panem J. S. a paní E. S. o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění vodovodní přípojky v k. ú. Bartovice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0283/2015/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. 476/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3 518 m2 v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, strpět umístění vodovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní přípojce
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných
pana J. S. a paní E. S., 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,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 24. června 2015,

260/14/15
2/9

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. června 2015.
1) projednala žádost podanou dne 27. 4. 2015 manželi S. o uzavření smlouvy o smlouvě
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budoucí o zřízení služebnosti na umístění vodovodní přípojky v k. ú. Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0284/2015/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. 476/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3 518 m2 v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, strpět umístění vodovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní přípojce
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných
pana J. S. a paní J. S., 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,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 24. června 2015,

261/14/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. června 2015.
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,
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

262/14/15

4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
a 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 19. června 2015
1) projednala žádost o potvrzení Osvědčení o řádném plnění stavebních prací předložené
společností MIJO-STAV stavby s.r.o., se sídlem Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 27833551, jehož předmětem je vyjádření městského obvodu o řádném
plnění stavebních prací v rámci smlouvy o dílo pro zakázku „Stavební úpravy bytového
domu na ulici Revírní 4 v Ostravě- Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o potvrzení Osvědčení o řádném plnění stavebních prací předložené společností
MIJO-STAV stavby s.r.o., se sídlem Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 27833551, jehož předmětem je vyjádření městského obvodu o řádném plnění
stavebních prací v rámci smlouvy o dílo, které byly provedeny řádně a odborně, odpovídaly
technickým požadavkům, byly dokončeny včas a za smluvenou cenu pro zakázku
„Stavební úpravy bytového domu na ulici Revírní 4 v Ostravě- Radvanicích“ dle přílohy č.
1 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. června 2015,

263/14/15

264/14/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Osvědčení dle bodu 2) tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. června 2015.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 3/2015 ze dne 27. dubna 2015, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
1) projednala sdělení JUDr. Hanuše Jelínka, notáře se sídlem v Ostravě, o konkretizaci
majetku po zemřelém B. G., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
2) ruší usnesení č. 169/9/15 ze dne 25. 03. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) nesouhlasí s vydáním majetku po zemřelém B. G. notářem JUDr. Hanušem Jelínkem
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

265/14/15

266/14/15

4) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notáře
JUDr. Hanuše Jelínka o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 2. července 2015.
bere na vědomí zápis č. 5/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. května 2015 dle přílohy
předloženého materiálu.
1) rozhodla na základě protokolů hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů z účasti
v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Výstavba chodníku podél
ul. Těšínská v úseku od Ozdravného centra Ještěrka po zastávku Ještěrka“, jejichž nabídky
neobsahovaly všechny požadované náležitosti zadavatele a to společnosti LEVELANT
MONT s.r.o., IČ 02036070 Vřesinská 93/51, 708 00 Ostrava – Poruba, Stavitelství SIZO
s.r.o., IČ 26840359, Ratibořická 592/42, 747 18 Píšť a SLOVJAN, spol. s r.o., IČ
25864432, Krásnopolská 284/62, 725 26 Ostrava – Krásné Pole dle přílohy č. 2, 3
předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolů hodnocení
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Výstavba
chodníku podél ul. Těšínská v úseku od Ozdravného centra Ještěrka po zastávku Ještěrka“
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0280/2015 se
zhotovitelem:
Costruzione s.r.o., IČ 29448590, Okrajová 1634/4a, 736 01 Havířov – Podlesí, dle přílohy
č. 1, 2, 3, 5 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0280/2015, dle bodu č. 2. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. července 2015,
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0280/15, dle bodu č. 2. tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. července 2015.
1) rozhodla na základě protokolu hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů z účasti
v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Středový ostrůvek na ulici Těšínské
v Ostravě - Radvanicích“, jejichž nabídky neobsahovaly všechny požadované náležitosti
zadavatele a to společnosti EUROprojekt build and technology s.r.o., IČ 26843226,
Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava – Hrabůvka a DARREN stav s.r.o., IČ 26858053,
Zengrova 489/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolu hodnocení
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Středový
ostrůvek na ulici Těšínské v Ostravě - Radvanicích“ o výběru nejvhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0282/2015 se zhotovitelem: EDS Trade s.r.o.,
IČ 03832210, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava – Předměstí, dle přílohy č. 2, 3
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0282/2015, dle bodu č. 2. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. července 2015,

268/14/15

269/14/15

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0282/15, dle bodu č. 2. tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. července 2015.
1) bere na vědomí zápis č. 3 z jednání finančního výboru konaného dne 18. května 2015
dle přílohy č. 1,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 3 dle bodu 1 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Biologicky rozložitelný odpad – SMO,
městský obvod Radvanice a Bartovice“ akc. č. 15231804, v zadávacím řízení, veřejná
zakázka malého rozsahu na dodávky (velkoobjemových kontejnerů) 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 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží a dle Směrnice č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek městského
obvodu 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, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
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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, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice

270/14/15

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 dle bodu 1) tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. července 2015.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Biologicky rozložitelný odpad – SMO,
městský obvod Radvanice a Bartovice“ akc. č. 15231804, v zadávacím řízení, veřejná
zakázka malého rozsahu na dodávky (kompostérů) 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 4
– Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a dle
Směrnice č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu 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. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
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. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

271/14/15

14. schůze ze dne 3. června 2015

uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu 1) tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. července 2015.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního
řádu, o vyjádření k zpracované územní studii č. ÚS 45 – 03/2015 pro lokalitu Dvorová I,
Ostrava - Bartovice dle přílohy č. 1, 4 předloženého materiálu,
2) souhlasí se zpracovanou územní studií č. ÚS 45 – 03/2015 pro lokalitu Dvorová I,
Ostrava – Bartovice a s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. června 2015,

272/14/15

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. června 2015.
1) projednala žádost podanou dne 11. 3. 2015 F. H., trv. bytem xxxxx, zastoupeným
na základě plné moci Bc. Renatou Lackovou, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
na právo jízdy a chůze, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0142/2015/MBaI na části
pozemku parc. č. 2027/1, manipulační plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 3 425 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, spočívající v povinnosti strpět právo jízdy a chůze, a to
ve prospěch oprávněného F. H., trv. 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: 24. června 2015,

273/14/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. června 2015.
1) projednala informaci společnosti Projekt 2010, s.r.o. Ostrava o zařízení dešťové
kanalizace, instalovaném na pozemku parc. č. 893/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Bartovice, v souvislosti s projektováním nové splaškové kanalizace, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) prohlašuje, že zařízení dešťové kanalizace, které je instalované na pozemku parc.
č. 893/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bartovice, je ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, bude zavedeno
do majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 24. června 2015,

274/14/15
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4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat společnost
Projekt 2010, s.r.o. Ostrava o prohlášení rady, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 24. června 2015.
1) ruší usnesení č. 224/12/15 ze dne 6. května 2015,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

14. schůze ze dne 3. června 2015

2) 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,
3) 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

275/14/15

276/14/15
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4) 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. 2
tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2015.
1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 33x13234

o

280 tis. Kč

zvyšují příjmy mezi statutárními městy a obvody
na § 6330, pol. 4137, org. 517, ÚZ 7401

o

60 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2322

o

32 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3612, pol. 5171

o

100 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 33x13234
o
280 tis. Kč
na § 3639, pol. 51xx
o
32 tis. Kč
na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7401
o
60 tis. Kč
na § 3639, pol. 5137
o
100 tis. Kč
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 17. června 2015.
1) projednala smlouvu o dodávce vody se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s,
Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava a třetí osobou Jozefem Balickým, Bartovická
559/25, 717 00 Ostrava – Bartovice, který je nájemcem společenského domu v Ostravě –
Bartovicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání číslo
168/2014/MBaI a který smlouvou č. S 0278/2015/MBaI bude vystupovat vůči dodavateli
jako odběratel vody,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

14. schůze ze dne 3. června 2015

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dodávce vody č. S 0278/2015/MBaI mezi společností
Ostravské vodárny a kanalizace a.s, Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava,
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281,
716 00 Ostrava-Radvanice a třetí osobou Jozefem Balickým, Bartovická 559/25, 717 00
Ostrava – Bartovice, který je nájemcem společenského domu v Ostravě – Bartovicích
na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání číslo 168/2014/MBaI a který
smlouvou č. 307/2014/MBaI bude vystupovat vůči dodavateli jako odběratel vody,
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: 24. června 2015,

277/14/15

278/14/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dodávce vody, dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. června 2015.
1) bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2014,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zprávu nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 4. června 2015.
1) ruší usnesení č. 98/5/15, ze dne 28. ledna 2015,
2) projednala žádost společnosti ŠMÍRA – PRINT, s.r.o., se sídlem Bořivojova 48, 718 00
Ostrava – Kunčičky o uzavření smlouvy o nájmu štítových reklamních panelů, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu štítových reklamních panelů č. S 0286/2015/MBaI
se společností ŠMIRA – PRINT, s.r.o., se sídlem Bořivojova 48, 718 00 Ostrava Kunčičky, IČ: 25368915, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 3
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 24. června 2015,

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu štítových reklamních
panelů dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. června 2015.
Mat. č. 8 - Návrh na vyloučení uchazeče, návrh pořadí nabídek v rámci zadávacího řízení,
Materiály
projednané výběr nejvhodnější nabídky a návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0258/2015/MBaI
na zhotovitele stavby „Energetické úspory objektu klubu důchodců na ul. Těšínská 46
radou bez
a 1341, v Ostravě – Radvanicích“.
přijatého
usnesení

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

