Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
33. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 9. března 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
656/33/16
657/33/16

Obsah
schvaluje program 33. schůze rady městského obvodu konané dne 9. března 2016.
1) projednala žádost L. A. o vyjádření k dopravnímu spojení městského obvodu Radvanice
a Bartovice s centrem města Ostravy v souvislosti se zahájením provozu terminálu
Hranečník, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu žádost L.
A. o vyjádření k dopravnímu spojení městského obvodu Radvanice a Bartovice s centrem
města Ostravy v souvislosti se zahájením provozu terminálu Hranečník, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. března 2016,

658/33/16

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyjádřit souhlas s návrhem odpovědi
na žádost Lucie Adamusové, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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,

659/33/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí zápis č. 6 z jednání finančního výboru konaného dne 29. února 2016 dle
přílohy č. 1,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 6 dle bodu 1 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 17. března 2016.
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1) projednala žádost M. A., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 111/2015/MBaI uzavřené dne 19. března 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0078/2016/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 111/2015/MBaI s M. A., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) projednala žádost A. M., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním
technického zařízení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti paní A.
M., trvale bytem xxxxx,
5) projednala žádost R. L., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu s umístěním technického
zařízení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti panu R.
L., trvale bytem xxxxx,
7) rozhodla o schválení výpovědi nájmu bytu L. V., bytem xxxxx, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6 a 7 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2016,

661/33/16

662/33/16

663/33/16

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku a výpovědi z nájmu dle bodu 2
a 7 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2016.
bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. února 2016 dle přílohy
předloženého materiálu.
1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
snižují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 6121
na § 3613, pol. 6121

o
o

80 tis. Kč
120 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121

o

200 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 23. března 2016.
1) projednala žádost o prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu
veřejně prospěšných prací A. H., D. M., D. M., T. T. a T. K.,
2)
a) souhlasí s prodloužením pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu veřejně
prospěšných prací D. M., T. T. a T. K.,
b) nesouhlasí s prodloužením pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu
veřejně prospěšných prací A. H., D. M.,
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu,
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. dubna 2016.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002
zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

665/33/16

666/33/16

4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. března 2016.
1) bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu předložit Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2015 Zastupitelstvu
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
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 „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2016 na území městského obvodu
Radvanice a Bartovice“ 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 „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2016 na území městského obvodu
Radvanice a Bartovice“ 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
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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

667/33/16

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: 15. dubna 2016.
1) projednala návrh platového výměru ředitelky Mateřské školy, Ostrava-Bartovice,
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) souhlasí s návrhem platového výměru Bc. Táni Krumniklové, ředitelky Mateřské školy
Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 po úpravě
v příloze č. 1 předloženého materiálu,

668/33/16

669/33/16

3) ukládá tajemnici informovat ředitelku Mateřské školy, Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8,
příspěvková organizace o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 16. března 2016.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 7/2016 ze dne 22. února 2016, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. března 2016.
1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek
k záměru pronájmu č. 27, k bytu č. 3, na ulici Matušínského 998/2, Ostrava-Radvanice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0082/2016/MBaI s D. K., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 1 v domě na ulici Třanovského 877/25,
Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 60 112,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,
5) ruší usnesení č. 642/32/16 bod 12 ze dne 24. února 2016, dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu,
6) projednala opětovně žádost P. K., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení
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nájmu bytu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0070/2016/MBaI s P. K., trvale
bytem xxxxx, k 31. březnu 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2,
3 a 7 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2016,

670/33/16

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dohody dle bodu 2 a 7
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2016.
1) projednala informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/44 v k.ú. Radvanice paní
Y. H. panu A. V., dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/44 v k.ú. Radvanice paní Y. H., bytem xxxxx
panu A. V., bytem xxxxx,
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,

671/33/16

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. března 2016.
1) schvaluje termín a místo konání 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 17. března 2016 v 16:00 hod. v Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích
(areál MŠ Za Ještěrkou, Ostrava – Bartovice) a stanoví návrh programu zasedání
-

16.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 9. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č. Název materiálu
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu

Předkladatel materiálu
Mgr. Šárka Tekielová

2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2015
Mgr. Šárka Tekielová
3. Zápisy z jednání kontrolního výboru, zápis o provedené kontrole kontrolním výborem,
usnesení kontrolního výboru
Mgr. Šárka Tekielová
4. Návrh na odpis pohledávky
Bc. Aleš Boháč, MBA
5. Návrh na přípravu a podání žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového řízení
Oranžové hřiště na rok 2016, vyhlášeného nadací ČEZ pro projekt „Dětské dopravní hřiště
v Ostravě – Radvanicích“
Mgr. Šárka Tekielová
6. Podmínky výběrového řízení pro poskytování účelových dotací na rok 2016
Bc. Aleš Boháč, MBA
7. Nabídka k odkupu garáží na pozemcích parc. č. 690/36 v k.ú. Radvanice a 2027/44 v k.ú.
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Radvanice
Mgr. Šárka Tekielová
8. Návrh dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací
záměru ekologické revitalizace „Úprava Podleského potoka“
Bc. Aleš Boháč, MBA
9. Zápis z jednání finančního výboru
Bc. Aleš Boháč, MBA
10. Návrh odpovědi na žádost občanky L.A.
Mgr. Šárka Tekielová
- Diskuze
- Závěr

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

