Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
15. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 17. června 2015
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
279/15/15
280/15/15

Obsah
schvaluje program 15. schůze rady městského obvodu konané dne 17. 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 ze dne 8. dubna 2015,
239/13/15 ze dne 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

281/15/15

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) rozhodla na základě zprávy z výběrového řízení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení
na zhotovitele stavby s názvem „Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská
46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích“ obdobně v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, který
předložil svou nabídku pod:
pořadovým číslem 1
EUROprojekt build and technology s. r. o.
Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ 70030
IČ: 26843226
z důvodu uvedeného v příloze č. 2, č. 3 předloženého materiálu,
pořadovým číslem 3
STAV MORAVIA spol. s r. o.
Ostrava - Přívoz, Jirská 30
IČ: 47977655
z důvodu uvedeného v příloze č. 2, č. 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě zprávy z výběrového řízení o pořadí jednotlivých nabídek, o výběru
nejvhodnější nabídky obdobně v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,
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o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0258/2015/MBaI na zhotovitele stavby „Energetické úspory objektu klubu důchodců
ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě -Radvanicích“ s uchazečem, který předložil svou nabídku
pod:
pořadovým číslem 2
KAVIS, spol. s r.o.
Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ: 47667664
za cenu nejvýše přípustnou 1 598 137,97 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 5, č. 6
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0258/2015/MBaI dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. července 2015,

282/15/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0258/2015/MBaI
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2015.
1) projednala žádost E.V., bytem xxx, xxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na vybudování plynové přípojky, kanalizace a dešťové kanalizace pro RD na
parcele č. 290/14 v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. S 0311/2015/MBaI 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. 228/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2.930 m2 v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, strpět umístění nové plynové přípojky, kanalizace a dešťové kanalizace pro RD
na parcele č. 290/14 a umožnit přístup k této přípojce, kanalizaci a dešťové kanalizaci
v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného
E.V., bytem xxx, xxx, 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: 8. července 2015,

283/15/15
284/15/15

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: 8. července 2015.
schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 2. pololetí roku 2015 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost o schválení uzavření nájemní smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700
a
R.Ž., bytem xxx, xxx na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici Vrchlického
701/5, Ostrava – Radvanice pro sportovní aktivity,
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700
a
R.Ž., bytem xxx, xxx na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici Vrchlického
701/5, Ostrava – Radvanice pro sportovní aktivity,
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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: 30. června 2015.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit informování Magistrátu
města Ostrava o projednání návrhu obecně závazné vyhlášky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 22. července 2015,

286/15/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření pro Magistrát města Ostrava
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 22. července 2015.
1) projednala žádost M. K., nar. xxx, bytem xxx, xxx o možnost vykonání bezplatné praxe u
Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
2)
a) souhlasí s realizací bezplatné odborné praxe studentky M. K., nar. xxx, bytem xxx, xxx u
Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v termínu od 18. do 28. 6. 2015,
b) pověřuje zaměstnankyni pověřenou zastupováním tajemnice podpisem trojstranného
kontraktu k zajištění odborné praxe VOSŠ,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 18. června 2015,

287/15/15
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat M. K. o
stanovisku rady městského obvodu,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: ihned.
1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o 1 902 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 6122
na § 3639, pol. 6121
na § 2219, pol. 6121
na § 3613, pol. 6121
na § 3612, pol. 6121
na § 3639, pol. 6130

o
o
o
o
o
o

120 tis. Kč
350 tis. Kč
220 tis. Kč
300 tis. Kč
100 tis. Kč
400 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5137
na § 2221, pol. 5137
na § 3745, pol. 5169
na § 2212, pol. 5169
na § 3639, pol. 5163

o
o
o
o
o

20 tis. Kč
85 tis. Kč
112 tis. Kč
25 tis. Kč
100 tis. Kč

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

na § 6171, pol. 5166

288/15/15
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o

70 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 1. července 2015.
1) projednala žádost Nadace LANDEK Ostrava, IČ: 60340053 o poskytnutí finančního daru
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o neposkytnutí finančního daru Nadaci LANDEK Ostrava, IČ 60340053
z rozpočtu městského obvodu na rok 2015,

289/15/15

3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele
o výsledku projednání žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 25. června 2015.
1) projednala žádost P.P., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
245/2011/MBaI uzavřené dne 28. dubna 2011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0289/2015/MBaI s P. P., trvale bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost L. H., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
359/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0290/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 359/2014/MBaI s L.H., trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
5) projednala žádost A. H., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
267/2014/MBaI uzavřené dne 30. června 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0291/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 359/2014/MBaI s A.H., trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6
předloženého materiálu,
7) projednala žádost M.T., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
360/2014/MBaI uzavřené dne 29. srpna 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0292/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 359/2015/MBaI s M.T., trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 8
předloženého materiálu,
9) projednala žádost B.F., trvale bytem xxx, xxx 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 paní B.
F., trvale bytem xxx, xxx,
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0312/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu ze dne 24. února 1999 s K. Ž., trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 10
předloženého materiálu,
12) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6, 8, 10 a 11, tohoto usnesení,
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Z: Ing. Svatopluk Běrský

290/15/15

T: 17. července 2015,

13) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků a souhlasu dle bodu
2, 4, 6, 8, 10 a 11, tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. července 2015.
1) rozhodla podle Statutu města Ostravy, čl. 32 odst. 2, předložit vedení statutárního města
Ostrava potažmo zastupitelstvu statutárního města Ostrava návrh na úpravu obecně závazné
vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterým budou
upraveny od roku 2016:
•

•

•

•

291/15/15

15. schůze ze dne 17. června 2015

místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve výši 2, kterým se vynásobí
daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek,
popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona,
koeficient ve výši 1,6 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona, kterým se
násobí základní sazba daně uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona, na území
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
koeficient ve výši 1,6 podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona, kterým se
násobí základní sazba daně u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona,
případně zvýšená u zdanitelné stavby podle § 11 odst. 2 zákona, na území
městského obvodu Radvanice a Bartovice.
A dále zahrnout jako součást daně z nemovitých věcí poplatek z komunálního
odpadu, který zanikne u poplatníků dotčených změnou této vyhlášky,

2) zmocňuje místostarostu k podpisu dopisu dle přílohy č. 4 a ukládá mu odeslat návrh
na změnu dle bodu 1 tohoto usnesení primátorovi statutárního města Ostrava,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2015.
1) projednala informaci o výběrovém řízení č. OOV/106/2015/1 na prodej budovy
bez čp/če, garáž na pozemku parc. č. 924/6, LV 1962, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla neúčastnit se výběrového řízení vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových č. OOV/106/2015/1 na prodej budovy bez čp/če, garáž na pozemku
parc. č. 924/6, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava,

292/15/15

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. července 2015.
1) ruší usnesení č. 184/10/15 ze dne 8. dubna 2015,
2) projednala žádost podanou dne 10. 10. 2014 společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupené
na základě plné moci společnosti 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,
3) 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 plocha a nádvoří, o celkové výměře 951 m2, parc.
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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
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. července 2015,

293/15/15

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. července 2015.
1) projednala žádost podanou dne 25. 5. 2015 paní M.G. a panem L. G. o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na
umístění vodovodní přípojky a kanalizace v k. ú. Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0310/2015/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. 3262/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 324 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
strpět umístění kanalizace a vodovodní přípojky a umožnit přístup k této kanalizaci
a vodovodní přípojce v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to
ve prospěch oprávněných paní M.G. a pana L.G., oba bytem xxx, xxx 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: 8. července 2015,

294/15/15
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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: 8. července 2015.
1) projednala žádost podanou dne 25. 5. 2015 paní M.P. a panem J. K.. o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na
umístění vodovodní přípojky a kanalizace v k. ú. Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0309/2015/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. 3262/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 324 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
strpět umístění kanalizace a vodovodní přípojky a umožnit přístup k této kanalizaci
a vodovodní přípojce v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to
ve prospěch oprávněných paní M.P., bytem xxx, xxx a pana J. K., bytem xxx, xxx, dle
přílohy č. 2 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: 8. července 2015,

295/15/15

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: 8. července 2015.
bere na vědomí
a) Protokol o kontrole Čj. ČŠIT-114/15/T a Inspekční zprávu čj. ČŠIT-112/15-T z kontroly
a inspekce provedené Českou školní inspekcí, Moravskoslezským inspektorátem v Mateřské
škole Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

296/15/15

297/15/15

b) anonymní stížnost na vedení Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace ze dne 12. 2. 2015 včetně stanoviska ředitelky školy k této stížnosti
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
bere na vědomí zápisy č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č.5/2015 z jednání komise sociální,
sportovní a školství při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 23. února
2015, 23. března 2015, 20. dubna 2015 a 25. května 2015 dle přílohy předloženého
materiálu.
1) projednala žádost společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČ 44960417, se sídlem
Kounicova 26, 611 36 Brno, týkající se vydání stanoviska správce bezejmenného
levobřežního přítoku vodního toku Lučina k rekonstrukci mostního objektu na pozemku
p. č.1688/1 v k.ú. Bartovice, realizovaného v rámci stavby „Trať 321 Opava východ –
Ostrava – Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava – Kunčice - Havířov“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) souhlasí jako správce bezejmenného levobřežního přítoku vodního toku Lučina, číslo
hydrolog. pořadí 2-03-01-082, s realizací rekonstrukce mostního objektu 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. července 2015,

298/15/15

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. července 2015.
1) projednala nabídku prodeje pozemků parc. č. 624, zahrada o výměře 2 813 m2 a parc.
č. 621/2, orná půda o výměře 232 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem koupě pozemků parc.
č. 624, zahrada o výměře 2 813 m2 a parc. č. 621/2, orná půda o výměře 232 m2 v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví Ing. M. P., bytem xxx, xxx za nabídnutou cenu 300
Kč/m2 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a to pouze v případě, že odkup tohoto
pozemku zafinancuje statutární město Ostrava,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
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T: dle konání zastupitelstva,

4) ukládá starostce městského obvodu požádat radu statutárního města Ostravy o udělení
předchozího souhlasu s nabytím nemovitosti dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2015,

299/15/15

5) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr koupě pozemků zastupitelstvu
městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle konání zastupitelstva.
1) projednala žádost SMO o stanovisko k záměru pachtu (nájmu) pozemků parc. č. 2072/1
a parc. č. 2073/1 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit se záměrem pachtu (nájmu) pozemků:
parc. č. 2072/1 – trvalý travní porost, o celkové výměře 2627 m2,
parc. č. 2073/1 – orná půda, o celkové výměře 4690 m2,
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava.
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. července 2015,

300/15/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s pachtem (nájmem) pozemků,
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. července 2015.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, IČ 70987700 o schválení poskytnutí půjčky z Fondu kulturních a sociálních
potřeb ve výši 10.000,- Kč paní M. F., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s poskytnutím půjčky z Fondu kulturních a sociálních potřeb zřízeného
ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, ve výši 10.000,- Kč paní
M. F.,

301/15/15

302/15/15

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat ředitelku
školy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. června 2015.
1) vzala na vědomí žádost Magistrátu města Ostravy o projednání stanoviska k návrhu
obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií na území statutárního
města Ostrava,
2) zmocňuje místostarostu k podpisu odpovědi dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 25. června 2015.
1) projednala oznámení Ministerstva financí o zahájení prvního řízení o vydání povolení
k provozování loterie nebo jiné hry na území městského obvodu Radvanice a Bartovice č.j.
MF-28453/2015/34-1 ze dne 12. 6. 2015,

2) doporučuje Ministerstvu financí zakázat provoz loterie nebo jiné hry v provozovně
na ulici Těšínská 1272/302, Ostrava-Radvanice (Sportbar Turek),

303/15/15
8/12

3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat
stanovisko k povolení loterie nebo jiné hry dle bodu 2. tohoto usnesení na Ministerstvo
financí
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 23. června 2015.
1) projednala žádost L.K., trvale bytem xxx, xxx, o udělení souhlasu k podnájmu bytu třetí
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osobě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) uděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. M.Š., k nájemní smlouvě
č. 59/2010/MBŠaK uzavřené s L.K., trvale bytem xxx, xxx,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 17. července 2015,

304/15/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu k podnájmu bytu třetí osobě
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. července 2015.
1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. 54/2015, (vedené pod
č. S 0342/2015/MBaI) mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice a společností ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689, 707 02,
IČO 45193258, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. 51/2015, (vedené pod č. S 0342/2015/MBaI)
mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností
ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689, 707 02, na poskytnutí účelového finančního
daru ve výši 600.000,- Kč pro projekt „Zahrada školy v přírodním stylu ZŠ Vrchlického,
odloučené pracoviště v Ostrava - Bartovice, ul. Bartovická“,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2015,

305/15/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy č. 54/2015, (vedené
pod č. S 0342/2015/MBaI) dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2015.
1) bere na vědomí informaci o vydání registračního listu akce a o Rozhodnutí č. 15236233SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Energetické úspory objektu
hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích“ v rámci Operačního
programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR dle přílohy
č. 3, č. 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dotačním managementu č. OP15/0127/P01 (vedené
pod č. S 0295/2015/MBaI) včetně přílohy č. 1 plné moci ke smlouvě za účelem výkonu
služby Dotačního managementu pro Objednatele statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice zastoupen:
Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou, IČ: 0084541 ve vztahu k podmínkám realizace
projektu městského obvodu s názvem „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice
ul. U Statku 422/8, v Ostravě – Bartovicích“ dle Dotačního programu se společností Erste
Grantika Advisory, a.s., se sídlem Jánská 448/10, PSČ 602 00 Brno,
zastoupena: Ing Lukášem Němcem, místopředsedou představenstva, Richardem Levem
členem představenstva, IČ: 25597001 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. července 2015,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dotačním managementu
č. OP15/0127/P01 (vedené pod č. S 0295/2015/MBaI) dle bodu 2) tohoto usnesení,
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T: 31. července 2015,

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu přílohy č. 1 Plné moci ke smlouvě
o dotačním managementu č. OP15/0127/P01 (vedené pod č. S 0295/2015/MBaI) dle bodu
2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2015.
1) bere na vědomí informaci o vydání registračního listu akce a o Rozhodnutí č. 15241913SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Energetické úspory objektu
klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích“ v rámci Operačního
programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR dle přílohy
č. 3, č. 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dotačním managementu č. OP15/0128/P01 (vedené
pod č. S 0296/2015/MBaI) včetně přílohy č. 1 plné moci ke smlouvě za účelem výkonu
služby Dotačního managementu pro Objednatele statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice zastoupen:
Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou IČ: 0084541 ve vztahu k podmínkám realizace
projektu městského obvodu s názvem „Energetické úspory objektu klubu důchodců
ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích“ dle Dotačního programu
se společností Erste Grantika Advisory, a.s., se sídlem Jánská 448/10, PSČ 602 00 Brno,
zastoupena: Ing Lukášem Němcem, místopředsedou představenstva, Richardem Levem
členem představenstva, IČ: 25597001 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. července 2015,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dotačním
managementu č. OP15/0128/P01 (vedené pod č. S 0296/2015/MBaI) dle bodu 2) tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. července 2015.

307/15/15

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu přílohy č. 1 Plné moci ke smlouvě
o dotačním managementu č. OP15/0128/P01 (vedené pod č. S 0296/2015/MBaI) dle bodu
2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. července 2015.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami, protokolu hodnocení
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Opravy
výtluků místních komunikací na území městského obvodu Radvanice a Bartovice v roce
2015“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0341/2015
se zhotovitelem: Rostislav Foldyna, IČ 75868016, Nezvalovo náměstí 847/5, 708 00
Ostrava - Poruba, dle přílohy č. 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 0341/2015, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 1. července 2015,

308/15/15
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3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0341/15, dle bodu č. 2 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. července 2015.
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
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vnitřního předpisu č. 1/2015 pod názvem „Nákup cisternové nástavby na Multicar M 31“
a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku 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. 1/2015 pod názvem Nákup cisternové nástavby na Multicar M 31“ a zaslání
výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zájemcům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, a č. 3 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. Tomáš Brunner, 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. Tomáš Brunner, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

309/15/15

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. 1. tohoto usnesení,
radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 1. července 2015.
1) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby o výběru nejvhodnější nabídky
a o uzavření „Rámcové smlouvy na poskytnutí služeb č. S 0063/2015/MBaI s vybraným
uchazečem:
Janem Vydrou,
místo podnikání: Přespolní 387, 739 32, Vratimov - Horní Datyně
IČ: 70622728,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření „Rámcové smlouvy na poskytnutí služeb č. S 0063/2015/MBaI“ dle bodu
1) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2015,
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

15. schůze ze dne 17. června 2015

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu „Rámcové smlouvy na poskytnutí
služeb č. S 0063/2015/MBaI“ dle bodu 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2015.

Bc. Aleš Boháč, MBA
Místostarosta

12/12

Ing. Boris Hřivna
člen rady

