Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
39. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 1. června 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
748/39/16
749/39/16

Obsah
schvaluje program 39. schůze rady městského obvodu konané dne 1. června 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,

750/39/16

751/39/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 8/2016 ze dne 25. dubna 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: dle termínu zasedání zastupitelstva.
1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit tisk kroniky statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 31. srpna 2016.
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752/39/16

39. schůze ze dne 1. června 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,

753/39/16

754/39/16

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: 9. června 2016.
1) bere na vědomí zápis č. 7 z jednání finančního výboru konaného dne 23. května 2016 dle
přílohy č. 1,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 7 dle bodu 1 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. června 2016.
1) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
371/2015/MBaI uzavřené dne 1. července 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0218/2016/MBaI s xxx xxx, trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0219/2016/MBaI s xxx xxx, trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0220/2016/MBaI s xxx xxx, trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2016,

755/39/16

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodu 2, 3 a 4 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2016.
1) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prominutí nájemného nebytového
prostoru ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. S 459/2015/MBaI uzavřené dne 24.
září 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o prominutí nájemného nebytového prostoru za měsíc říjen 2015 ke smlouvě
o nájmu nebytového prostoru č. S 459/2015/MBaI uzavřené dne 24. září 2015 s xxx xxx,
trvale bytem xxx, xxx,

756/39/16
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2016.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového
domu na ul. Kobrova 3“, 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

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

39. schůze ze dne 1. června 2016

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

757/39/16

3) 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,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. července 2016.
1) projednala žádost podanou dne 13. 4. 2016 manželi xxx a xxx xxx, oba trv. bytem xxx,
xxx, xxx, zastoupených na základě plné moci xxx xxx o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti na umístění vodovodní a kanalizační přípojky v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0179/2016/MBaI spočívající
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451, na části pozemků
parc. č. 893/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1.383 m2 a parc.
č. 975/2, orná půda, o celkové výměře 51 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění
vodovodní a kanalizační přípojky a umožnit přístup k této vodovodní a kanalizační přípojce
v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných xxx
xxx a xxx xxx, oba 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: 30. června 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2016.
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758/39/16

39. schůze ze dne 1. června 2016

1) projednala návrh změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní
prostředí dle podmínek poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se
sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, pro projekt „Energetické
úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/65, v Ostravě - Bartovicích“, akceptační
číslo 15236233, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0170/2016/MBaI ) ke
Smlouvě č. 15236233 (vedené pod č. S 0590/2015/MBaI), o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR, který má být uzavřen mezi příjemcem statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem
životního prostředí České republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11,
IČ: 00020729, pro projekt „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku
422/8, v Ostravě - Bartovicích“, akceptační číslo 15236233, v rámci Operačního programu
životní prostředí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 15236233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí, Radě města Ostravy k udělení
souhlasu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2016,
4) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít Dodatek č. 1
(vedený pod č. S 0170/2016/MaI ke Smlouvě č. 15236233 (vedené pod
č. S 0590/2015/MBaI) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která
má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí ČR, se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu
„Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích“
akceptační číslo 15236233, v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle
bodu 3) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2016,

759/39/16

760/39/16

6) ukládá starostce městského obvodu předložit Dodatek č. 1 (vedený pod
č. S 0170/2016/MBaI ke Smlouvě č. 15236233 (vedené pod č. S 0590/2015/MBaI)
o poskytnutí podpory do zastupitelstva městského obvodu, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu, a to po předchozím souhlasu Rady města Ostravy,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
bere na vědomí zápis č. 5/2016 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. května 2016 dle přílohy
předloženého materiálu.
1) projednala návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok
2016 ze dne 24. května 2016 sestavený komisí pro poskytování účelových dotací dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu a vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelových dotací
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2016 dle návrhu uvedeného
v příloze č. 1 a schválit vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se
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sníží výdaje
na § 6409, pol. 5901

o 280 tis. Kč

zvýší výdaje
na § 3419, pol. 5222
na § 3419, pol. 5494
na § 3421, pol. 5222
na § 3421, pol. 5494
na § 3429, pol. 5222
na § 3330, pol. 5223
na § 3314, pol. 5339
na § 3319, pol. 5222
na § 3319, pol. 5494
na § 5519, pol. 5222

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

78 tis. Kč
10 tis. Kč
45 tis. Kč
3 tis. Kč
83 tis. Kč
5 tis. Kč
8 tis. Kč
34 tis. Kč
9 tis. Kč
5 tis. Kč

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh sdělení žadatelům, jejichž
žádostem nebylo vyhověno, dle přílohy č. 3 a pověřit pracovnici pověřenou vedením odboru
financí a rozpočtu k zaslání uvedeného sdělení žadatelům dle přílohy č. 4,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 30. června 2016,

761/39/16

5) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh na poskytnutí účelových dotací
a návrh sdělení žadatelům, jejichž žádostem nebylo vyhověno, včetně jejich seznamu
k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. června 2016.
1) projednala žádost statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu nemovitostí, a to
pozemku parc. č. 2148/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m2, jehož součástí je
stavba bez čp/če, (objekt přečerpávací stanice, elektroinstalace přečerpávací stanice a měřící
zařízení odpadních vod) a pozemku parc. č. 2167/74 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
378 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, (budova vodojemu a tlakové stanice, čerpadla
v budově vodojemu), vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,
2) rozhodla souhlasit s výkupem nemovitostí statutárním městem Ostrava, a to pozemku
parc. č. 2148/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m2, jehož součástí je stavba bez
čp/če, (objekt přečerpávací stanice, elektroinstalace přečerpávací stanice a měřící zařízení
odpadních vod) a pozemku parc. č. 2167/74 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 378 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če, (budova vodojemu a tlakové stanice, čerpadla v budově
vodojemu), vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2016,

762/39/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s výkupem nemovitostí
statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2016.
1) projednala žádost ze dne 23. 5. 2016 Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit se svěřením pozemků parc. č. 621/2 a parc. č. 624, který má součásti
i příslušenství a to trvalé porosty, oplocení, vodovodní přípojku, elektro přípojku, uzák,
dřevěnou stavbu, zděnou stavbu vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava do správy statutárnímu
městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
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č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský

763/39/16

T: 29. června 2016,

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se svěřením do správy
statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. června 2016.
1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 92/6/15 ze dne 3. září
2015,
2) projednala návrh dohody č. S 0164/2016/MBaI o zániku kupní smlouvy
č. S 267/2015/MBaI se společností Canis safety, a. s., IČ 26816121, se sídlem Poděbradská
260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít dohodu č. S 0164/2016/MBaI
o zániku kupní smlouvy č. S 267/2015/MBaI se společností Canis safety, a.s., IČ 26816121
se sídlem Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
4) opětovně projednala žádost podanou dne 20. ledna 2014 společností Canis safety a.s.,
U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, o uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 867/2,
ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 566 m2 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku
parc. č. 867/2 a následně s uzavřením kupní smlouvy č. S 0221/2016/MBaI se společností
Canis safety a.s., IČ 26816121 sídlem Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
na část pozemku parc. č. 867/2, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 566 m2
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
6) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3 a 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 9. června 2016,

764/39/16

7) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 1, 3 a 5 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 9. června 2016.
1) schvaluje termín a místo konání 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice dne 9. června 2016 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě –
Radvanicích a stanoví návrh programu zasedání po úpravě v bodě 4
-

16.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 9. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 10. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č. Název materiálu
1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu

2

Zápis z jednání kontrolního výboru

Předkladatel

Mgr. Šárka Tekielová
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

39. schůze ze dne 1. června 2016

Mgr. Šárka Tekielová
3

Zápis z jednání finančního výboru

4

Návrh dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
č. S 0095/2016/2016/MBaI s T. M.

Bc. Aleš Boháč, MBA

Mgr. Šárka Tekielová
Nabídka k odkupu garáží na pozemcích parc. č. 3120/21 v k. ú. Radvanice
a parc. č. 2027/134 v k.ú. Radvanice
Mgr. Šárka Tekielová
6
Zpráva o hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2015 –
závěrečný účet a schválení účetní závěrky za rok 2015
Bc. Aleš Boháč, MBA
7
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
Bc. Aleš Boháč, MBA
8
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu ze leden – březen 2016
Bc. Aleš Boháč, MBA
9
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru
Bc. Aleš Boháč, MBA
10
Záměr koupě části pozemků v k. ú. Bartovice
Mgr. Šárka Tekielová
11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2016
Bc. Aleš Boháč, MBA
12
Návrh dohody o zániku kupní smlouvy č. S 267/2015/MBaI a návrh kupní smlouvy
č. S 221/2016/MBaI
Mgr. Šárka Tekielová
1) projednala návrh na změny a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
5

765/39/16

2) souhlasí s návrhem na změny a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
3) ukládá pracovnici pověřené zastupováním tajemnice úřadu zajistit odeslání návrhu dle
bodu č. 2 Magistrátu města Ostravy,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 1. června 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu návrhu na změny a doplnění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. června 2016.

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

