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Usnesení 32. sch ůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 24. února 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

636/32/16 schvaluje program 32. schůze rady městského obvodu konané dne 24. února 2016. 
637/32/16 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 
1040/42/08 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, 
631/31/16 z 10. února 2016, 
 
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. 

638/32/16 1) projednala návrh vedoucího odboru MBaI na vyřazení projektových dokumentací dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu: 
 
- PD rekonstrukce bytu Pátova 6, v účetní hodnotě 39 970,00 Kč, pořízeno v r. 2009, 
- Energetický audit a PD ZŠ Trnkovecká 55, v účetní hodnotě 315 350,00 Kč, 

pořízeno v r. 2008, 
- PD čerpací stanice, v účetní hodnotě 19 600,00 Kč, pořízeno v r. 2007, 

 
2) rozhodla o vyřazení projektových dokumentací dle bodu č. 1 tohoto usnesení z účetní 

evidence, 
 
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu odúčtovat projektové dokumentace dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková     T: 10. března 2016. 

639/32/16 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
 
zvyšují běžné příjmy 
na § 6171, pol. 2324       o       84 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
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na § 6171, pol. 5169       o     106 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5901       o       84 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 6171, pol. 6122       o     106 tis. Kč  
        
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková     T: 9. března 2016. 

640/32/16 1) projednala návrh podmínek výběrového řízení pro poskytování účelových dotací v roce 
2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválení podmínek výběrového řízení 
pro poskytování účelových dotací v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu              
a vyhlášení výběrového řízení,  
 
3) jmenuje komisi pro poskytování účelových dotací ve složení: 
Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu, 
Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta městského obvodu, 
Mgr. Jarmila Rojková, členka zastupitelstva městského obvodu, 
Pavlína Kozlová, členka zastupitelstva městského obvodu, 
Pavel Šebesta, člen zastupitelstva městského obvodu, 
a zapisovatelka Ing. Hana Hanáčková, pověřena vedením odboru financí a rozpočtu, 
 
4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu      
ke schválení podmínky pro poskytování účelových dotací na rok 2016 a vyhlášení 
výběrového řízení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                 T: 17. března 2016.  

641/32/16 1) projednala žádost o pronájem části pozemků ze dne 27. 1. 2016 podanou K.O., bytem 
xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o záměru pronájmu části pozemků parc. č. 585/1, zahrada, a parc. č. 584/3, 
trvalý trávní porost o celkové výměře cca 437 m2 vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský     T:   24. března 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T:   24. března 2016. 

642/32/16 1) projednala žádost A.Č., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
141/2015/MBaI uzavřené dne 31. března 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0061/2016/MBaI s A.Č., trvale 
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost J.Z., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
51/2015/MBaI uzavřené dne 17. února 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
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4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0062/2016/MBaI s J.Z., trvale bytem 
xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-
Vítkovice, o prodloužení nájemní smlouvy č. 19/2013/MBaI uzavřené dne 13. ledna 2013, 
dle přílohy č. 5  předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0065/2016/MBaI se spolkem 
CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-
Vítkovice, IČ: 03983404, o změně podnájemníka v bytě č. 8, na ulici Pátova 656/4, 
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8)  rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0068/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 311/2008/MBŠaK, ze dne 21. listopadu 2008, se spolkem CENTROM RDV z.s.,             
se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu, 
 
9) projednala žádost S.Š., trvale bytem xxx, xxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 9  předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0069/2016/MBaI se S.Š. trvale 
bytem xxx, xxx, k 29. únoru 2016, dle přílohy č. 10  předloženého materiálu, 
 
11) projednala žádost P.K., trvale bytem xxx, xxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu 
bytu, dle přílohy č. 11  předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o neuzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0070/2016/MBaI s P.K., 
trvale bytem xxx, xxx, a o tří měsíční výpovědní lhůtě, 
 
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: 1. března 2016, 
 
14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smlouvy a dohod dle bodu 2, 
4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                 T: 1. března 2016. 

643/32/16 1) projednala žádost podanou dne 28. 1. 2016 K.D. a Z.D., zastoupených na základě plné 
moci Ing. P.H., bytem xxx, xxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na pozemku parc. č. 3160 v k. ú. 
Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0063/2016/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. 3160, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1.675 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
strpět umístění sjezdu a vodovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní přípojce 
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného 
K.D.a Z.D., oba bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
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tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský     T:    24. března 2016, 
 
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. března 2016. 

644/32/16 1) schvaluje: 
a) konání rozborů hospodaření za rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice: 
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace 
- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace 
- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 
a to dne 22. března 2016, 
 
b) složení rozborové komise: 
Bc. Aleš Boháč, MBA 
Ing. Hana Hanáčková 
Ing. Renáta Spěváková 
Ing. Tomáš Šwigost 
Ing. Eliška Hryzláková 
 
2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram konání 
rozborů hospodaření za rok 2015 u jednotlivých příspěvkových organizací, 
Z: Mgr. Elena Veselá                                 T: 29. února 2016.  

645/32/16 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod  názvem  „Stavební  úpravy  bytového  domu  
na ul. Matušínského 6, 8 v Ostravě-Radvanicích“, formou zjednodušeného podlimitního 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
a zaslání výzvy zájemcům k podání nabídky na zhotovitele předmětné stavby v  rozsahu 
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 s doplněním zájemce č. 6 do přílohy č. 4 
předloženého materiálu, 
 
2)  jmenuje 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
členové 

     1.  Mgr. Šárka Tekielová, starostka  
2.  Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic 
3.  Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice     

     náhradníci členů 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

     2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
3. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí        
 

hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
     členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka  
2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice  
3. Ing. Hana Hanáčková, pověřena vedením odboru financí a rozpočtu     
4. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic  
5. Jana Šenková, manažer společnosti RECTE.CZ, s.r.o.           

     náhradníci členů 
1. Bc. Aleš Boháč MBA, místostarosta 
2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí    
3. Ing. Jakub Guňka, projektant     
4. Ing. Svatopluk Běrský,vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
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5. Ing. Markéta Mojžíšková, manažer společnosti RECTE.CZ, s.r.o.            
     
3) ukládá vedoucímu  odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny 
potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1  
tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                           T: dle zákonných lhůt. 

646/32/16 1) projednala žádost podanou dne 4. 2. 2016 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené                  
na základě plné moci společností Profiprojekt, s.r.o., o sepsání smlouvy o zřízení 
služebnosti na umístění podzemního elektrického vedení NNk 0,4 kV ke stavbě „Ostrava 
633/15 MO R a NNk“ v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0067/2016/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.  646, ostatní plocha, o výměře 15 603 m2, parc. č.  633/15, orná půda,        
o výměře 5 427 m2, o celkové výměře 21 030 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět 
umístění podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV pod názvem „Ostrava 633/15 MO R   
a NNk“ a umožnit přístup k tomuto kabelu 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, Děčín IV – Podmokly, 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. března 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu                         
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová      T:   24. března 2016. 

647/32/16 1) projednala žádost podanou dne 10. 2. 2016 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 a zakládající právo 
umístit a provést stavbu na umístění nadzemního elektrického vedení NN 0,4kV ke stavbě 
„Ostrava 3193, Dvořáková, příp. NNv“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo 
umístit a provést stavbu č. S 0066/2016/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. 3155/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o celkové výměře 9.573 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 
umístění nadzemního elektrického vedení NN 0,4kV pod názvem „Ostrava 3193, 
Dvořáková, příp. NNv“ 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:   24. března 2016, 
 
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. března 2016. 
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648/32/16 1) ruší usnesení č. 379/19/15 ze dne 12. srpna 2015, 
 
2) projednala žádost podanou dne 18. 2. 2015 paní A.S., DiS a panem Mgr. P.S., o uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti na umístění vjezdu a přípojky vody v k. ú. Radvanice, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0071/2016/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 částech 
pozemků parc. č. 275/1, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 69 m2                           
a parc. č. 3206/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2.433 m2 oboje      
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění vjezdu a inženýrských sítí, přípojky vody, 
a umožnit přístup k vjezdu a k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami                        
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných A.S., DiS. a Mgr. P.S., bytem xxx, xxx, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský     T:   23. března 2016, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T:   23. března 2016. 

649/32/16 1) projednala žádost o nájem pozemku podanou W.Sch., bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0059/2016/MBaI s W.Sch., bytem xxx, xxx 
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. února 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T:   29. února 2016, 
 
5) projednala žádost o pronájem pozemku podanou M.S., bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0060/2016/MBaI na pronájem pozemku          
s M.S. 
, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 6 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský     T:   29. února 2016, 
 
8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 6 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T:   29. února 2016. 

650/32/16 1) projednala žádost podanou dne 20. 1. 2016 E. a M.B., oba trv. bytem xxx, xxx, o 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění vodovodní přípojky, vjezdu a výjezdu 
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v k.ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0040/2016/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. 1044, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2 009 m2            

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění vodovodní přípojky, vjezdu a výjezdu           
a umožnit přístup k této vodovodní přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami          
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných E. a M. B., oba trv. 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:   24. března 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T:   24. března 2016. 

651/32/16 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 281/M8 ze dne              
19. května 2010, kterým zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Dohody o naplnění 
podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Úprava Podleského potoka, 
odvodnění v Ostravě - Bartovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
  
2) projednala návrh na uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 
spojených s realizací záměru ekologické revitalizace „Úprava Podleského potoka, 
odvodnění v Ostravě - Bartovicích“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít Dohodu o naplnění podmínek 
žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace „Úprava 
Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - Bartovicích“, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

 
4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit Dohodu o naplnění podmínek 
žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace „Úprava 
Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - Bartovicích“, k projednání Radě města Ostravy, 
dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA          T:  15. března 2016, 
 
5)  ukládá místostarostovi městského obvodu předložit Dohodu o naplnění podmínek 
žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace „Úprava 
Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - Bartovicích“, k projednání zastupitelstvu 
městského obvodu dle bodů č. 2. – 4. tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA          T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

652/32/16 1) projednala nabídku k odkupu garáže ze dne 1. 2. 2016 podanou B.S., bytem xxx, xxx, dle 
přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 690/36 B.S., bytem xxx, xxx, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města 
Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský     T: dle termínu Rady města Ostravy, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
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k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: dle termínu zastupitelstva. 

653/32/16 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 1 /2016 zmocněnci, kterým je společnost 
Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531, 
zastoupena Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti, dle přílohy předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí s udělením plné moci č. 1 /2016 zmocněnci, kterým je společnost Projekt 2010 
s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 48391531, zastoupena 
Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti dle přílohy 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: 10. března 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci 
č. 1/2016 dle přílohy tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                           T: 10. března 2016. 

654/32/16 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pod názvem „Opravy výtluků místních komunikací III. třídy na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v roce 2016“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům   
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné vnitřní 
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod 
názvem „Opravy výtluků místních komunikací III. třídy na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice v roce 2016“ a zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu 
a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
3) jmenuje: 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. 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 
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3. Tomáš Brunner, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise                 
s návrhem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2. tohoto 
usnesení, radě městského obvodu k  projednání, 
Z: Ing. Věra Raisová                                  T: 31. března 2016. 

655/32/16 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 14, k bytu č. 1, na ulici Lipinská 839/5, Ostrava-Radvanice, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0074/2016/MBaI s V.B., trvale bytem 
xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 15, k bytu č. 2, na ulici Matušínského 999/4, Ostrava-Radvanice, dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0075/2016/MBaI s D.Š., trvale bytem 
xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2    
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                 T: 29. února 2016, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                 T: 29. února 2016. 

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


