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Usnesení  
34. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 23. b řezna 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

672/34/16 schvaluje program 34. schůze rady městského obvodu konané dne 23. března 2016. 
673/34/16 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, 
 
2) jmenuje dnem 24. března 2016, 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. Veroniku Tichou, DiS.,.xxxxx 

674/34/16 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. 

Mat. č. 3 
675/34/16 

1) projednala žádost JUDr. Hanuše Jelínka, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení 
souhlasu s vydáním nepatrného majetku (hotovost ve výši 13 710 Kč uložena v Městské 
nemocnici Ostrava, p.o.) po zemřelém L. S. statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s vydáním nepatrného majetku po zemřelém L. S. notářem JUDr. Hanušem 
Jelínkem statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 
č. 1 tohoto usnesení, 
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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: 7. dubna 2016. 

676/34/16 bere na vědomí zápis č. 12/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 7. 3. 2016 dle přílohy předloženého 
materiálu. 

677/34/16 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Oprava sociálního zařízení 
ZŠ Vrchlického, Ostrava-Radvanice“, 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 
Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic 

       
náhradníci členů 
Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 
Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí      
Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    
 
hodnotící komisi pověřenou posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek 
ve složení: 

  členové 
Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  
Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic 

       
náhradníci členů 
Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 
Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí      
Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    
 
3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšují daňové příjmy 
na pol. 1511       o 1 771 tis. Kč, 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 6121      o 1 771 tis. Kč,  
 
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat 
rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení,  
Z: Ing. Hana Hanáčková             T: 31. března 2016,  
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit 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, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 15. května 2016. 
678/34/16 1) projednala žádost podanou dne 22. 2. 2016 manželi M. a K. J., oba trv. bytem xxxxx, 

zastoupených na základě plné moci Ing. Martinem Štorkánem, o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na 
umístění vodovodní přípojky v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0101/2016/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, 
716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 2939, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o celkové výměře 2.296 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 M. J. a K. J., oba 
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:    27. dubna 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:    27. dubna 2016. 

679/34/16 1) rozhodla o záměru pronájmu reklamních ploch na střešních štítech a zadních stěnách 
čekáren autobusových zastávek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský             T:   30. dubna 2016, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu záměru o pronájmu plakátovacích ploch 
dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T:   30. dubna 2016. 

680/34/16 1) projednala žádost I. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 135/2014/MBaI uzavřené dne 20. dubna 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0084/2016/MBaI s I. Š., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost J. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 108/2015/MBaI uzavřené dne 19. března 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0089/2016/MBaI s J. M., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost S. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 79/2013/MBaI uzavřené dne 28. února 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0090/2016/MBaI se S. K., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost I. B., trvale bytem xxxxx o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 186/2013/MBaI uzavřené dne 29. dubna 2013, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
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8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0091/2016/MBaI s I. B., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost P. P., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 80/2013/MBaI uzavřené dne 20. března 2013, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0098/2016/MBaI s P. P., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
 
11) projednala žádost M. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 43/2014/MBaI uzavřené dne 27. února 2014, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0100/2016/MBaI s M. S., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
13) projednala žádost Š. C., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 
 
14) rozhodla o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 0094/2016/MBaI se Š. C., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého 
materiálu, 
 
15) projednala žádost T. M., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 
dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 
 
16) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření Dohody 
o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 0095/2016/MBaI s T. M., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 
 
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0097/2016/MBaI s T. M., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 
 
18) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 a 17 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský             T: 10. dubna 2016, 
 
19) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohod dle bodu 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14 a 17 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: 10. dubna 2016, 
 
20) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost dle bodu 15 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: dle termínu zastupitelstva. 

681/34/16 1) projednala žádost podanou dne 15. 2. 2016 panem Ing. P. K., trv. bytem xxxxx, 
zastoupeným na základě plné moci Karlou Kuchařovou, o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění 
kanalizační přípojky v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0103/2016/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, 
716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 3181, vodní plocha, 
zamokřená plocha, o celkové výměře 1044 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

5/6   

34. schůze ze dne 23. března 2016 
 

umístění kanalizační přípojky a umožnit přístup k této kanalizační přípojce v souvislosti 
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného Ing. P. K., 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:    27. dubna 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:    27. dubna 2016.  

682/34/16 1) projednala žádost podanou dne 26. 2. 2016 společností ČEZ Distribuce, a.s., 
a MSEM, a.s. učiněnou prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o., se sídlem 
Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 25837117, o uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti „Ostrava 2004/2 Broda, příp. NNk“ v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0092/2016/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. 2006, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 3.002 m2 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 2004/2 Broda, příp. NNk“ 
a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, 
a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 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:   27. dubna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová            T:   27. dubna 2016. 

683/34/16 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti 
v zadávacím řízení na službu pod názvem „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2016 
na území městského obvodu Radvanice a Bartovice - část 1 - sečení ploch zeleně“, která 
neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele, a to Františka Hauta, 
IČ 12476081, se sídlem Bendova 550/11, 716 00 Ostrava - Radvanice  dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla na základě protokolů o otevírání obálek a hodnocení nabídek na služby 
pod názvem „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2016 na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice“, o výběru nejvhodnější nabídky:  

 
a) pro část č. 1 - sečení ploch zeleně a o uzavření smlouvy o dílo č. S 00109/2016/SŘDaŽP 
s dodavatelem:  
Údržba pozemků, a.s., IČ 28620968, se sídlem Dělnická 883/46, 735 64 Prostřední Suchá 
dle přílohy č. 1a, 2a, 3a předloženého materiálu, 

 
b) pro část č. 2 - sečení ploch silniční zeleně Bartovice a o uzavření smlouvy o dílo 
č. S 0110/2016/SŘDaŽP s dodavatelem: 
Miroslav Langr, IČ 47837314, bytem Vrchlického 365/16, 716 00 Ostrava – Radvanice 
dle přílohy č. 1b, 2b, 3b předloženého materiálu, 
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c) pro část č. 3 - sečení ploch silniční zeleně Radvanice a o uzavření smlouvy o dílo 
č. S 0111/2016/SŘDaŽP s dodavatelem: 
R+R ZAHRADY – realizace a údržba zahrad s.r.o., IČ 27822737 se sídlem Stará 
cesta 700,739 24 Krmelín dle přílohy č. 1c, 2c, 3c předloženého materiálu, 

 
d) pro část č. 4 – rizikové kácení dřevin a údržba dřevin Radvanice a Bartovice a o uzavření 
smlouvy o dílo č. S 0112/2016/SŘDaŽP s dodavatelem: 
GRISPA s.r.o., IČ 28661222, se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov  dle přílohy č. 1d, 
2d, 3d předloženého materiálu, 

 
e) pro část č. 5 – výsadba a údržba dřevin a o uzavření smlouvy o dílo 
č. S 0113/2016/SŘDaŽP s dodavatelem: 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 
700 30 Ostrava – Zábřeh dle přílohy č. 1e, 2e, 3e předloženého materiálu, 

 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smluv o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová    T: 30. dubna 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv o dílo 
na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 30. dubna 2016. 

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


