Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 35. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 6. dubna 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
684/35/16
685/35/16

Obsah
schvaluje program 35. schůze rady městského obvodu konané dne 6. dubna 2016.
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,

686/35/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolu o hodnocení
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Opravy
výtluků místních komunikací III. třídy na území městského obvodu Radvanice a Bartovice
v roce 2016“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0107/2016
se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725, Čs. armády 877/20,
710 00 Ostrava, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0107/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. dubna 2016,

687/35/16

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0107/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 29. dubna 2016.
1) odvolává členku školské rady při Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace, Mgr. Elenu Veselou, a to s účinností od 6. dubna 2016,
2) jmenuje členkou školské rady při Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace, Mgr. Veroniku Tichou, DiS., a to s účinností od 6. dubna 2016,
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3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy
Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, o změně členky školské rady,
dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Tichá, DiS.
T: 13. dubna 2016.
1) projednala žádost JUDr. Hany Jankovičové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním nepatrného majetku (mobilní telefon s nabíječkou, ručník, pantofle
a malá taška) po zemřelém J. Š. statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) nesouhlasí s vydáním nepatrného majetku po zemřelém J. Š. notářkou JUDr. Hanou
Jankovičovou statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

689/35/16

3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Hanu
Jankovičovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 20. dubna 2016.
1) projednala žádost podanou dne 16. 3. 2016 společností Green Gas DPB, a.s., se sídlem
Rudé armády 637, 739 21 Paskov, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění
stavby „ODPLYŇOVACÍ VRTY VM-OV Č. 144, VM-OV Č. 146, VM-OV Č. 148 A VMOV Č. 149“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0099/2016/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. 3275/1, ostatní plocha, dráha, o celkové výměře 4.781 m2, parc. č. 318,
ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 3.745 m2 a 258/3, zahrada, o celkové
výměře 10.404 m2 vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„ODPLYŇOVACÍ VRTY VM-OV Č. 144, VM-OV Č. 146, VM-OV Č. 148 A VM-OV
Č. 149“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či
odstraněním, a to ve prospěch I. oprávněného DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27
Stráž pod Ralskem, II. oprávněného GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02
Kolín a Energie-stavební a báňská a.s., Vašičkova 3081, 272 04 Kladno, zastoupeny Green
Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČ 00494356, 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: 11. května 2016,

690/35/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 11. května 2016.
1) projednala žádost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava –
Mariánské Hory, příspěvková organizace o umožnění odborné praxe studentky M. K.
u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
2)
a) souhlasí s realizací bezplatné odborné praxe studentky M. K., studentky Obchodní
akademie a Vyšší odborné školy sociální, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková
organizace u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2016, v termínu od 30.
5. 2016 do 10. 6. 2016,
b) pověřuje zaměstnankyni pověřenou zastupováním tajemnice podpisem potvrzení
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o vykonání odborné praxe,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. června 2016.
1) projednala žádost M. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 165/2015/MBaI uzavřené dne 21. dubna 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0117/2016/MBaI s M. K., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) bere na vědomí zápis č. 2/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0118/2016/MBaI s J. K., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek
k záměru pronájmu č. 38, k bytu č. 1, na ulici Třanovského 877/25, Ostrava-Radvanice, dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0120/2016/MBaI s M. S., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0121/2016/MBaI s L. K. a V. K.,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0122/2016/MBaI se S. S., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0123/2016/MBaI s O. K., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0124/2016/MBaI s N. J., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0125/2016/MBaI se Z. S., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0126/2016/MBaI s L. J., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0127/2016/MBaI s A. M., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
14) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0128/2016/MBaI s L. H., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
15) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0129/2016/MBaI s T. Š., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
16) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0130/2016/MBaI s L. R., trvale
bytem xxxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,
17) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0131/2016/MBaI s F. O., trvale
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bytem xxxxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu,
18) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0133/2016/MBaI se L. K., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,
19) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0134/2016/MBaI s E. L., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu,
20) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0135/2016/MBaI s L. R. a R. R.,
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu,
21) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0136/2016/MBaI s D. B., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu,
22) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0137/2016/MBaI s J. S., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu,
23) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0138/2016/MBaI s M. V., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu,
24) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. dubna 2016,

692/35/16

25) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohod dle bodu 2, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. dubna 2016.
1) projednala žádost podanou dne 10. 3. 2016 společností OKD, a.s., o sepsání smlouvy
o zřízení služebnosti „čištění odpadních vod z OKD, a.s., Závod servisních služeb, provoz
Pila Salma“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0119/2016/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. 345, manipulační plocha, o celkové výměře 344 m2, parc. č. 341/1, jiná
plocha, o celkové výměře 2112 m2, parc. č. 344/1, manipulační plocha, o celkové výměře
3036 m2 a parc. č. 359, manipulační plocha, o celkové výměře 2484 m2 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, strpět umístění stavby „čištění odpadních vod z OKD, a.s.,
Závod servisních služeb, provoz Pila Salma“ v celkovém rozsahu 1.433 m2, a to
ve prospěch oprávněného OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, 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: 11. května 2016,

693/35/16
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 11. května 2016.
1) projednala žádost podanou dne 2. 3. 2016 P. P., o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
na umístění plynovodní přípojky v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0139/2016/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. 284/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2019 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění inženýrských sítí, přípojka plynu, 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,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. dubna 2016,

694/35/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. dubna 2016.
1) projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2005, uzavřené s Jiřím
Nadkanským, IČ: 14565081, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené s Jiřím Nadkanským,
IČ: 14565081, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po jeho doplnění dle návrhů členů
rady,
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 1. května 2016,

695/35/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T:1. května 2016.
1) projednala žádost dle přílohy č. 5 o potvrzení Osvědčení objednatele pro společnost
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, IČ: 258 16 977, jehož předmětem je vyjádření městského obvodu o provedení prací
v požadované kvalitě a rozsahu, v dohodnutém termínu a ceně pro jednotlivé zakázky
dle přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla o potvrzení Osvědčení objednatele pro společnost Ostravské městské lesy
a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 258 16 977,
jehož předmětem je vyjádření městského obvodu o provedení prací v požadované kvalitě
a rozsahu, v dohodnutém termínu a ceně pro jednotlivé zakázky dle přílohy č. 1, 2, 3, 4
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. dubna 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Osvědčení objednatele dle bodu tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. dubna 2016.

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