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Usnesení  
16. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 1. července 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

310/16/15 schvaluje program 16. schůze rady městského obvodu konané dne  1. července 2015. 
311/16/15 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, 
2050/87/14 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, 
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, 
 
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu. 

312/16/15 1) projednala žádost podanou dne 10. 6. 2015 L. Č. a M. H., oba trv. bytem xxxxx, 
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění vodovodní přípojky v k.ú. Radvanice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0360/2015/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. 3268/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1 043 m2 
v k. ú. Radvanice, 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 L. Č. a M. H., oba 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:   29. července 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   29. července 2015. 
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313/16/15 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu na rok 2015 
 
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 33x13234      o      350 tis. Kč 
 
zvyšují příjmy mezi statutárními městy a obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 17,     o        64 tis. Kč  
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517    o      570 tis. Kč 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 617    o      150 tis. Kč 
 
zvyšují příjmy 
na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402      o        43 tis. Kč 
na § 3111, pol. 2122, ÚZ 6402      o        20 tis. Kč 
na § 3113, pol. 2321       o      600 tis. Kč 
 
sníží financování 
pol. 8115        o        84 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 3745, pol. 50xx, ÚZ 33x13234     o      350 tis. Kč 
na § 3113, pol. 51xx, ÚZ 1030      o      570 tis. Kč 
na § 3113, pol. 51xx       o      600 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5342, ÚZ 6402      o        43 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 612x, ÚZ 1030      o      150 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková   T: 8. července 2015. 

314/16/15 1) projednala žádost Občanského sdružení Bílá holubice, IČ: 27045617 o poskytnutí 
finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o neposkytnutí finančního daru Občanskému sdružení Bílá holubice, 
IČ: 27045617 z rozpočtu městského obvodu na rok 2015, 
 
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: 15. července 2015. 

315/16/15 1) projednala oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí pro záměr „Nádrž na naftu v areálu firmy STASPO, spol. s r.o.“ 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s realizací záměru „Nádrž na naftu v areálu firmy STASPO, spol. s r.o.“ 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat na Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření rady 
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Věra Raisová             T: 8. července 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření dle bodu č. 3 tohoto 
usnesení, 
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Z : Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 8. července 2015. 
316/16/15 1) projednala žádost společnosti EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava, závod 

Ostrava, se sídlem Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 45274924 o souhlas 
s objízdnou trasou pro nákladní dopravu při rekonstrukci ul. Vratimovská, z důvodu stavby 
odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 
2) nesouhlasí s navrženou objízdnou trasou, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                            T: 22. července 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA               T: 22. července 2015. 

317/16/15 1) projednala žádost podanou dne 25. 5. 2015 R. Č., trv. bytem xxxxx, zastoupeným 
na základě plné moci Ing. Radkou Vavřinčíkovou o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti na umístění vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty a venkovního 
rozvodu vody v k. ú. Radvanice dle přílohy č.1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0361/2015/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. 3228/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 501 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
strpět umístění vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty a venkovního rozvodu vody 
a umožnit přístup k této vodovodní přípojce vč. vodoměrné šachty a venkovního rozvodu 
vody v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 
oprávněného pana R. Č., trv. bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský              T: 29. července 2015, 
 
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: 29. července 2015. 

318/16/15 1) bere na vědomí informaci o vydání registračního listu akce a o Rozhodnutí č. 15231804-
SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Biologicky rozložitelný odpad – 
SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ 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. OP15/0126/P01 (vedené pod 
č. S 0297/2015/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 „Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský 
obvod Radvanice a Bartovice“ 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 Lvem 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) 
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tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 31. července 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dotačním managementu 
č. OP15/0126/P01 (vedené pod č. S 0297/2015/MBaI) dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2015, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu přílohy č. 1 Plné moci ke smlouvě 
o dotačním managementu č. OP15/0126/P01 (vedené pod č. S 0297/2015/MBaI) dle bodu 2) 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2015. 

319/16/15 1) projednala žádost A. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 484/2011/MBŠaK uzavřené dne 8. září 2011, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0348/2015/MBaI s A. K., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost P. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 383/2013/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0349/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 383/2013/MBaI s P. B., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
5) projednala žádost D. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 329/2012/MBaI uzavřené dne 28. června 2012, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0350/2015/MBaI s D. K., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost Z. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 361/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0351/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 361/2014/MBaI se Z. M., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu, 
 
9) projednala žádost Š. C., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 401/2014/MBaI uzavřené dne 29. září 2014, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0352/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 401/2014/MBaI se Š. C., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu, 
 
11) projednala žádost B. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené 
dne 1. června 2005, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0353/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu s B. K., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
13) projednala žádost E. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 494/2013/MBaI uzavřené dne 30. září 2013, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 
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14) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0354/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 494/2013/MBaI s E. H., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého 
materiálu, 
 
15) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0356/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 363/2014/MBaI s J. M., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého 
materiálu, 
 
16) projednala žádost I. V., trvale bytem xxxxx o udělení souhlasu s umístěním technického 
zařízení, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 
 
17) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti paní I. 
V., trvale bytem xxxxx, 
 
18) projednala žádost sociálního bydlení CENTROM, org. j., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, o převod nájemních smluv, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu,  
 
19) projednala žádost spolku CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-
Vítkovice, o převod nájemních smluv, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,  
 
20) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0298/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 300/2009/OMBŠK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 
 
21) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0299/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 357/2009/OMBŠK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu, 
 
22) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0300/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu ze dne 9. listopadu 2007 s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, 
 
VARIANTA B rozhodla o neuzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0300/2015/MBaI 
ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 9. listopadu 2007 s CENTROM RDV z. s., se sídlem 
Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, 
 
23) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0301/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 220/2009/OMBŠK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, 
 
24) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0302/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 562/2010/MBŠaK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu, 
 
25) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0303/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 500/2009/MBŠaK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu, 
 
26) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0304/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 360/2008/MBŠaK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu, 
 
27) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0305/2015/MBaI ke smlouvě 
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o nájmu bytu č. 311/2008/MBŠaK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu, 
 
28) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0306/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 19/2013/MBaI s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-
Vítkovice, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu, 
 
29) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0307/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 693/2010/MBŠaK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu, 
 
30) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0308/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 671/2010/MBŠaK s CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 
Ostrava-Vítkovice, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu, 
 
31) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 29.července 2015, 
 
32) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků dle bodu 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 29. července 2015, 

320/16/15 1) projednala žádost podanou dne 5. 5. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
na základě plné moci společností Profiprojekt s. r. o., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-
Místek, o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění podzemního 
kabelového vedení ke stavbě „Ostrava 3175/4 Gabzdyl, příp. NNk“ v k. ú. Radvanice, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. S 0358/2015/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. 3262/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 324 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 
umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod názvem „Ostrava 3175/4 Gabzdyl, 
příp. Nnk“ a umožnit přístup k tomuto vedení v souvislosti s jeho provozem, opravami 
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, 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:   29. července 2015, 
 
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:   29. července 2015. 

321/16/15 1) projednala žádost podanou dne 5. 5. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou 
na základě plné moci společností Profiprojekt s. r. o., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-
Místek, o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na umístění podzemního 
kabelového vedení ke stavbě „Ostrava 1860/3 Kolář, příp. NNk“ v k. ú. Bartovice, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. S 0357/2015/MBaI a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti 
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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. 1899, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 362 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
strpět umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod názvem „Ostrava 1860/3 
Kolář, příp. NNk“ a umožnit přístup k tomuto vedení v souvislosti s jeho provozem, 
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 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:   29. července 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T:   29. července 2015. 

322/16/15 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 4/2015 ze dne 8. června 2015, zápis o provedené kontrole 
kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 
8. června 2015, a usnesení 4. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice ze dne 8. června 2015, dle přílohy č. 1, 3 a 4 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání 
kontrolního výboru, zápis o provedené kontrole kontrolního výboru a usnesení kontrolního 
výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T:  nejbližší zasedání zastupitelstva 

323/16/15 ) projednala návrh plné moci pro JUDr. Richarda Mencnera, advokáta se sídlem v Ostravě, 
pro zastupování statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
v právní věci neoprávněného užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí se zplnomocněním JUDr. Richarda Mencnera, advokáta se sídlem v Ostravě, pro 
zastupování statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, v právní 
věci neoprávněného užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená 
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, R. J., dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                        T: 29. července 2015, 
 
4) pověřuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                       T: 29. července 2015. 

324/16/15 1) projednala žádost statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu pozemku parc. 
č. 2887 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví L. P. a M. P., xxxxx, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje statutárnímu městu Ostrava a souhlasí s výkupem statutárním městem 
Ostrava a následně se svěřením do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
pozemku parc. č. 2887, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 101 m2 ,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava.  
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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: 29. července 2015 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s výkupem pozemků 
statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                T: 29. července 2015. 

325/16/15 1) 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., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření kupní smlouvy 
č. S 0363/2015/MBaI na plnění zakázky malého rozsahu na dodávky kompostérů s názvem 
„Biologicky rozložitelný odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ 
s uchazečem, který předložil svou nabídku  pod:  
 
pořadovým číslem 1 
ELKOPLAST CZ, s.r.o.                                                             
Zlín, Štefánikova 2664, PSČ 76001   
IČ: 25347942 
za cenu nejvýše přípustnou 199 000 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 
předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření kupní smlouvy č. S 0363/2015/MBaI dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                      T: 15. srpna  2015, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0363/2015/MBaI 
dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                      T: 15. srpna 2015.    

326/16/15 1) rozhodla na základě zprávy z výběrového řízení o výběru nejvhodnější nabídky obdobně 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a o uzavření kupní smlouvy č. S 0362/2015/MBaI na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky velkoobjemových kontejnerů s názvem 
„Biologicky rozložitelný odpad – SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“ s jediným 
uchazečem:  
 
MULTITEC Bohemia, a.s.                                                            
Pampelišková 514, Trutnov, PSČ 541 01   
IČ: 25931784   
za cenu nejvýše přípustnou 333 000 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 
předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření kupní smlouvy  č. S 0362/2015/MBaI dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                             T: 15. srpna  2015, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0362/2015/MBaI 
dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                              T: 15. srpna 2015.    

327/16/15 1) projednala žádost Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě o možnost 
vykonání bezplatné praxe studentky Bc. P. K. u Úřadu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice,  
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2)  
a) souhlasí s realizací bezplatné odborné praxe studentky Bc. Petry Kupkové, 
nar. 6. 9. 1988, bytem Smrčkova 1, Ostrava – Výškovice u statutárního města Ostrava, 
Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2015, v termínu dle osobní dohody, 
 
b) pověřuje zaměstnankyni pověřenou zastupováním tajemnice podpisem potvrzení 
o vykonání odborné praxe, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                            T: 31.prosince 2015. 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat Bc. P. K. 
o stanovisku rady městského obvodu, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                   T: ihned. 

328/16/15 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na dodávku pod názvem 
„Nákup cisternové nástavby na Multicar M 31“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 
kupní smlouvy č. S 0365/2015 na nákup předmětné cisternové nástavby s vybraným 
uchazečem, který jako jediný předložil svou nabídku: 
 
Unikont Group s.r.o. 
Služeb 609/9, 708 00 Praha 10 - Malešice 
IČ: 41193113 
DIČ: CZ41193113 
dle přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0365/2015, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                                 T: 31. července 2015, 
 
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
č. S 0365/2015, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                         T: 31. července 2015. 

329/16/15 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 88, k bytu č. 2, na ulici Těšínská 1104/259, Ostrava-Radvanice, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0367/2015/MBaI s K. D., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) bere na vědomí zápis č. 6/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0368/2015/MBaI s Ing. J. J. a D. J., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0369/2015/MBaI s J. A., trvale bytem 
xxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0371/2015/MBaI s K. B., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0372/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. S 51/2015/MBaI s J. Z., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu, 
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8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0373/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. S 404/2014/MBaI s O. S., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0374/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu ze dne 27. května 1999 s L. V., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0375/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. S 676/2013/MBaI s I. F., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu, 
 
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0376/2015/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu ze dne 7. ledna 1994 s P. S., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu, 
 
12) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 29.července 2015, 
 
13) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků dle bodu 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 a 11 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 29. července 2015. 

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


