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Usnesení 40. sch ůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 15. června 
2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

766/40/16 schvaluje program 40. schůze rady městského obvodu konané dne 15. června 2016. 
767/40/16 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. 

768/40/16 1) pověřuje s účinností od 16. června 2016 Bc. Šárku Krkoškovou vedením odboru 
organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,  

 
2) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                                T: 16. června 2016. 

769/40/16 1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0222/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 281/2013/MBaI ze dne 12. 8. 2013 s xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0223/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 282/2013/MBaI ze dne 12. 8. 2013 s xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0224/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 2001/01/003 ze dne 28. 3. 2001 s xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
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4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0225/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 685/2013/MBaI ze dne 30. 12. 2013 s xxx xxx, trvale bytem xxx xxx, xxx, dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0226/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 2002/01/012 ze dne 16. 7. 2002 s xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0227/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 420/2011/MBŠaK ze dne 2. 9. 2011 s xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy 
č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0228/2016/MBaI k nájemní smlouvě 
č. 2001/01/001  ze dne 31. 1. 2001 s xxx xxx, trvale bytem xxx,xxx, dle přílohy 
č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 
až 7 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 13. července 2016, 
 
9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků k nájemním smlouvám 
dle bodu 1 až 7 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 13. července 2016. 

770/40/16 1) projednala žádost podanou dne 24. 5. 2016 xxx xxx, zastoupeném na základě plné moci 
xxx xxx, bytem xxx, xxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a 
zakládající právo umístit a provést stavbu na pozemku parc. č. 1112 v k. ú. Radvanice dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0238/2016/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. 1112, ostatní 
plocha, neplodná půda, o celkové výměře 5.126 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 
umístění sjezdu, vodovodní a plynovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní 
a plynovodní přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to 
ve prospěch oprávněného xxx xxx, 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:    13. července 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:   13. července 2016. 

771/40/16 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517     o      100 tis. Kč 
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 104x13013      o   1 745 tis. Kč 
 
zvyšují převody z rozpočtových účtů 
na § 6330, pol. 4139       o      113 tis. Kč 
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zvyšuje daňové příjmy 
na pol. 1511        o      113 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové příjmy 
na § 3639, pol. 3111       o        42 tis. Kč  
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 3612, pol. 6121       o      150 tis. Kč  
 
snižují běžné výdaje 
na 3113, pol. 5331, ÚZ 7402      o        10 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3745, pol. 6121       o      150 tis. Kč  
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013     o   1 707 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013     o        38 tis. Kč   
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211, org. 16     o      100 tis. Kč 
na § 3111, pol. 5171, org. 1      o        42 tis. Kč 
na § 3113, pol. 5171, ÚZ 7402      o        10 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88      o      113 tis. Kč  
na § 6330, pol. 5342       o      113 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková           T: 29. června 2016. 

772/40/16 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti 
v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Souvislá údržba chodníků 
na ul. Těšínské, úsek Dvorová – zastávka U Samoobsluhy“, společnost STAVIA – silniční 
stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ 25864092 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolu o hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Souvislá 
údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek Dvorová – zastávka U Samoobsluhy“ o výběru 
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0234/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem 
DAV, a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 00575381 dle příloh č. 1, 2, 4, 5 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0234/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová            T: 30. června 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0234/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA            T: 30. června 2016. 

773/40/16 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 „Ulice Těšínská – zastávka U Samoobsluhy“ a návrh na zaslání výzvy k podání 
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nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům v rozsahu 
a za podmínek dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 
 
2) 
a) 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 „Ulice Těšínská – zastávka U Samoobsluhy“ a zaslání výzvy k podání nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům v rozsahu 
a za podmínek dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 
 
b) 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. Tomáš Brunner, 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. Pavla Kolářová, 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. Tomáš Brunner, 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. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
c) 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: 13. července 2016. 

774/40/16 1) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, zastoupeného opatrovníkem 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, paní Mgr. 
Veronikou Tichou, DiS, o prodloužení nájemní smlouvy č. 371/2014/MBaI uzavřené dne 1. 
září 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0239/2016/MBaI s xxx xxx, trvale 
bytem xxx, xxx, zastoupeného opatrovníkem statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Radvanice a Bartovice, paní Mgr. Veronikou Tichou, DiS, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
264/2015/MBaI uzavřené dne 29. května 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
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4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0240/2016/MBaI s xxx xxx, trvale 
bytem xxx xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
386/2015/MBaI uzavřené dne 23. července 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0241/2016/MBaI s xxx xxx, trvale 
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
305/2014/MBaI uzavřené dne 30. července 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0242/2016/MBaI s xxx xxx, trvale 
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx o uznání dluhu se splátkovým 
kalendářem, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 0243/2016/MBaI s xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu, 
 
11) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
267/2014/MBaI uzavřené dne 30. června 2014, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0244/2016/MBaI s xxx xxx, trvale 
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 
 
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: 30. června 2016, 
 
14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků a dohody dle bodu 2, 4, 6, 8, 
10 a 12 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                         T: 30. června 2016. 

775/40/16 1) projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Bartovice o zapůjčení motorového vozidla 
Peugeot Boxer pro dopravu na letní soustředění – zahraniční cestu, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s využitím motorového vozidla Peugeot Boxer Sborem dobrovolných hasičů 
Bartovice, pro dopravu na letní soustředění – zahraniční cestu ve dnech 18. 6. - 26. 6. 2016, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním vedoucího odboru organizačního                        
a vnitřních věcí informovat Sbor dobrovolných hasičů Bartovice o rozhodnutí Rady 
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Šárka Krkošková                                        T: 16. června 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení o užívání firemního 
automobilu ve dnech 18. 6. – 26. 6. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                        T: 16. června 2016. 
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Bc. Aleš Boháč, MBA      Mgr. Martina Linhartová 
místostarosta       členka rady 
 


