Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
18. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 29. července 2015
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady městského obvodu konané dne 29. července 2015.
347/18/15 1) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise pro obsazení pracovního místa
vedoucího odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice,

348/18/15

2) jmenuje dnem 1. září 2015, na návrh zaměstnankyně pověřené zastupováním tajemnice
úřadu městského obvodu, v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na pracovní místo
vedoucí odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
Mgr. Elenu Veselou, nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx.
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,

349/18/15

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost JUDr. Hanuše Jelínka, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu
s vydáním majetku (hotovost ve výši 15 985 Kč a šatstvo a osobní věci) po zemřelém J. O.
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém J. O. notářem JUDr. Hanušem Jelínkem, dle
bodu č. 1 tohoto usnesení,

350/18/15
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3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notáře
JUDr. Hanuše Jelínka o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 26. srpna 2015.
1) projednala žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením stavby „Areál Canis a.s.
– Novostavba haly“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
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2) souhlasí se zjednodušeným územním řízením stavby „Areál Canis a.s. – Novostavba
haly“ dle příloh č. 2, 3 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: 17. srpna 2015,

351/18/15

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu souhlasu
na celkový situační výkres dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 17. srpna 2015.
1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 3 v domě na ulici Matušínského 1044/8,
Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 74 812,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) 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

352/18/15

353/18/15

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 26. srpna 2015
schvaluje pro účetní jednotku statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice
a Bartovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2015. Odpisový plán je založen
na rovnoměrném odepisování dlouhodobého majetku s rovnoměrným měsíčním odpisem
a se zohledněním zůstatkové hodnoty majetku ve výši 1,00 Kč pro dlouhodobý majetek
pořízený před 1. 1. 2015.
1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní
umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4,
příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok
2015, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava,
Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného
v rozpočtu městského obvodu na rok 2015, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

354/18/15

3) ukládá místostarostovi předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 3. září 2015.
1) projednala záměr prodeje přebytečného majetku městského obvodu - prstene ze žlutého
kovu s červeným kamenem, inventární číslo 170000004489, účetní cena 1,-- Kč, získaný po
zesnulé J. B., nar. xxxxx, posl. bytem xxxxx,
2) rozhodla o záměru prodat prsten ze žlutého kovu dle bodu č. 1) tohoto usnesení a přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) rada jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru prodeje“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
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2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Ing. Kateřina Kusynová

355/18/15

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci bodu
č. 2 tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 12. srpna 2015.
1) projednala žádost podanou dne 10. 6. 2015 paní D. Z. o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění
kanalizační přípojky v k. ú. Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0402/2015/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 parc. č. 893/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 1.383 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět
umístění kanalizační přípojky a umožnit přístup k této kanalizační přípojce v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné paní D. Z., 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: 19. srpna 2015,

356/18/15

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: 19. srpna 2015.
1) projednala žádost podanou dne 29. 6. 2015 M. Ch., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti na umístění vodovodní přípojky v k.ú. Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0399/2015/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. 2067, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3 591 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 oprávněného M. Ch., 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: 19. srpna 2015,

357/18/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 19. srpna 2015.
1) projednala žádost o prodloužení termínu realizace stavby a návrh na uzavření dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0237/2014 ze dne 27. června 2014 na stavební práce pod názvem
„Výstavba chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“ dle příloh č. 1,
2, 3, 4 předloženého materiálu,
2) souhlasí s prodloužením termínu realizace stavby a s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. S 0237/2014 ze dne 27. června 2014 na stavební práce pod názvem „Výstavba
chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“ dle přílohy č. 1
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předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0237/2014 ze dne
27. června 2014, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 24. srpna 2015,

358/18/15

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo č. S 0237/2014 ze dne 27. června 2014, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 24. srpna 2015.
1) projednala záměr poskytnutí věcného daru: skříňka inventární číslo 170000002881,
účetní cena 4.680,-- Kč, datum pořízení 21. 5. 2012, skříňka inventární číslo 170000002882,
účetní cena 5.640,-- Kč, datum pořízení 21. 5. 2012 a skříňka inventární číslo
170000001426, účetní cena 4.775,- Kč, datum pořízení 23. 07. 2008 p. K. K., nar. xxxxx,
trvale bytem xxxxx,
2) rozhodla o poskytnutí věcného daru dle bodu č. 1 tohoto usnesení p. K. K., trv. bytem
xxxxx, z majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 12. srpna 2015.

359/18/15

4) zmocňuje starostku k podpisu darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. srpna 2015.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace o převod finančních prostředků ve výši 227.492,65 Kč z rezervního fondu
do investičního fondu, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 227.492,65 Kč z rezervního fondu
do investičního fondu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

360/18/15

3) ukládá pracovnici pověřené zastupováním vedoucí odboru sociálních věcí a školství
informovat žadatele o usnesení rady městského obvodu,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. srpna 2015.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Zahrada školy v přírodním stylu
ZŠ Vrchlického odloučené pracoviště v Ostravě - Bartovicích“, v zadávacím řízení, veřejná
zakázka malého rozsahu na stavební práce 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 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu ze dne 8. dubna
2015 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
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2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
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, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
3) ukládá vedoucímu odboru MBaI zajistit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
a 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. srpna 2015,
4) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se

361/18/15

362/18/15

zvýší běžné výdaje
na § 3113, pol. 6121

o 515 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 3612, pol. 6121

o 515 tis. Kč

5) ukládá zaměstnankyní pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové
opatření dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hanáčková Hana
T: 11. srpna 2015.
1) stanoví celkový počet zaměstnanců Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
ke dni 31. červenci 2015 následovně:
a) 42 zaměstnanců v pracovním poměru,
b) 67 zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
(dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1) schvaluje termín a místo konání 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 3. září 2015 v 16:00 hod. v hasičské zbrojnici v Ostravě - Radvanicích
a stanoví návrh programu zasedání
- 16.00 hodin – zahájení
- Schválení programu
- Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání
- Volba ověřovatelů zápisu z 6. zasedání
- Volba návrhové komise
Poř. č.
Název materiálu
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu

Předkladatel materiálu

Mgr. Šárka Tekielová
2. Vzdání se předkupního práva pro nabytí nemovitosti budov garáží
Mgr. Šárka Tekielová
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3. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru
Bc. Aleš Boháč, MBA
4. Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva
Mgr. Šárka Tekielová
5. Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva
Bc. Aleš Boháč, MBA
6. Návrh na záměr koupě pozemků parc. č. 624, parc. č. 621/2 v k.ú. Bartovice
Mgr. Šárka Tekielová
7. Návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. 633/56 v k.ú. Bartovice
Mgr. Šárka Tekielová

363/18/15

- Diskuze
- Závěr.
1) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 1132/13, zahrada, o celkové výměře
240 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 632/1, zahrada, o celkové výměře 290 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 171/1, zahrada, o celkové výměře 366 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 171/10, ostatní plocha, jiná plocha,
o celkové výměře 221 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
5) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 2730, zahrada, o celkové výměře
2.239 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 1132/9, zahrada, o celkové výměře 76 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 1055, zahrada, o celkové výměře
1.368 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

364/18/15

8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 –
7 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. srpna 2015.
1) projednala žádost podanou dne 15. 7. 2015 společností RWE GasNet, s.r.o.,
zastoupené na základě plné moci společnosti IGEA s.r.o. o sepsání smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti na umístění přípojky pro dům č. p. 775/6a ke stavbě „REKO
NTL Ostrava, ul. Čapkova + 3“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0403/2015/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 pozemků parc. č. 3252 a 1178 v k.ú.
Radvanice strpět umístění domovní plynové přípojky pro dům č. p. 775/6a, která bude
zahrnuta do výměry věcného břemene stavby „REKO MS Ostrava, ul. Čapkova + 3“
a umožnit přístup k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněného RWE GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 26. srpna 2015,

365/18/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 26. srpna 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 platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa“
a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého
materiálu,
2)
a) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona
č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa“
a zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého materiálu,
b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
sníží běžné výdaje
na § 2212, pol. 5171

o 550 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121

o 550 tis. Kč

c) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové
opatření dle bodu č. 2 b) tohoto usnesení,
Z: Ing. Hanáčková Hana
T: 9. září 2015,
d) 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. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Tomáš Brunner, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
7/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

18. schůze ze dne 29. července 2015

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

366/18/15

e) 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: 9. září 2015.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového
domu na ul. Kobrova 1“, v zadávacím řízení, veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce 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 1/2015 pro zadávání veřejných
zakázek městského obvodu ze dne 8. dubna 2015 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. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
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. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit 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: 15. září 2015.

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

