Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
41. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 29. června 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
776/41/16
777/41/16

Obsah
schvaluje program 41. schůze rady městského obvodu konané dne 29. 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,

778/41/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost podanou dne 7. 4. 2016 xxx xxx, zastoupeným 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. 2006 v k. ú. Bartovice, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0291/2016/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. 2006, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3002 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
strpět umístění sjezdu a vodovodní přípojky a umožnit přístup k této vodovodní přípojce
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného xxx
xxx, bytem xxx 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: 27. července 2016,
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779/41/16

41. schůze ze dne 29. června 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. července 2016.
1) projednala žádost podanou dne 2. 6. 2016 společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupené
na základě plné moci společností GIS-STAVINVEX a.s. o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti na umístění NTL plynovodu ke stavbě „REKO MS Ostrava – Čapkova +3“ v k.
ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0292/2016/MBaI spočívající
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČO 00845451, na části
pozemků parc. č. 3252, ostatní komunikace, o celkové výměře 915 m2, parc. č. 1184,
zahrada, o celkové výměře 705 m2, parc . č. 1183, zahrada, o celkové výměře 1108 m2, parc.
č. 1182, zahrada, o celkové výměře 780 m2, parc. č. 3254, ostatní komunikace, o celkové
výměře 912 m2, parc. č. 3251, ostatní komunikace, o celkové výměře 6.428 m2, parc.
č. 3250, ostatní komunikace, o celkové výměře 587 m2, parc. č. 3253, ostatní komunikace,
o celkové výměře 906 m2, parc. č. 3249, ostatní komunikace, o celkové výměře 597 m2,
parc. č. 1178, zahrada, o celkové výměře 1 118 m2, parc. č. 1175 zahrada, o celkové výměře
775 m2, parc. č. 3248, ostatní komunikace, o celkové výměře 574 m2, parc. č. 3264, ostatní
komunikace, o celkové výměře 927 m2, parc. č. 3268/1, ostatní komunikace, o celkové
výměře 374 m2, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění NTL plynovodu „REKO
NTL, ul. Čapkova + 3“ a umožnit přístup k tomuto plynovodu v souvislosti s jeho
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 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 29. července 2016,

780/41/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. července 2016.
1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „Sanace vlhkého zdiva budovy bytového
domu ul. Kobrova 3“ obdobně v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, který předložil svou
nabídku pod:
pořadovým číslem 2
SANACE ZDIVA s.r.o.
Bochenkova 2709/20, PSČ 746 01 Opava - Předměstí
IČ: 28618921
z důvodu uvedeného v příloze č. 2, č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky obdobně v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0237/2016/MBaI na realizaci stavby „Sanace vlhkého zdiva budovy
bytového domu ul. Kobrova 3“ s uchazečem, který předložil svou nabídku pod:
pořadovým číslem 1
Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
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Otická 317/32, 746 01 Opava - Předměstí
IČ: 25391593
za cenu nejvýše přípustnou 720 095,44 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 4, č. 5
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0237/2016/MBaI dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. července 2016,

781/41/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0237/2016/MBaI
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. července 2016.
1) projednala žádost podanou dne 20. 6. 2016 xxx a xxx xxx, zastoupenými 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 pozemcích parc. č. 476/2 a parc. č. 476/3 v k.
ú. Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0257/2016/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 pozemků parc. č. 476/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3.518 m2 a parc. č. 476/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 442 m2 v k. ú. Bartovice, 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 xxx a xxx xxx,
bytem xxx 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: 27. července 2016,

782/41/16

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. července 2016.
1) projednala žádost podanou dne 30. 5. 2016 společností Green Gas DPB, a.s., se sídlem
Rudé armády 637, 739 21 Paskov v zastoupení společnosti DIAMO, státní podnik,
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Zemní elektrická přípojka nn pro
monitorovací systém výstupu důlních plynů na odplyňovacím vrtu VM-OV č. 149“, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0290/2016/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, IČO 00845451, na části pozemku parc. č. 258//3, zahrada,
o celkové výměře 10.404 m2 a na části pozemku parc. č. 258/5, ostatní plocha-zeleň,
o celkové výměře 4.836 m2 vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„Zemní elektrická přípojka nn pro monitorovací systém výstupu důlních plynů
na odplyňovacím vrtu VM-OV č. 149“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného společnosti DIAMO,
státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, zastoupené
společností Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO 00494356, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 29. července 2016,

783/41/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. července 2016.
1) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
265/2015/MBaI uzavřené dne 29. května 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0247/2016/MBaI s xxx xxx, trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
382/2015/MBaI uzavřené dne 22. července 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0248/2016/MBaI s xxx xxx, trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0249/2016/MBaI s xxx xxx,
trvale bytem xxx, xxx, k 30. červnu 2016, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) bere na vědomí zápis č. 5/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 7
předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0260/2016/MBaI s xxx xxx, trvale bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) rozhodla o schválení výměny bytu mezi paní xxx xxx, trvale bytem xxx, xxx a xxx xxx,
trvale bytem xxx, xxx,
10) ruší usnesení č. 754/39/16 bod 4) ze dne 1. června 2016, dle přílohy č. 9 předloženého
materiálu,
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6, 8, 9 a 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. července 2016,

784/41/16

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, dohody a smlouvy dle bodů
2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. července 2016.
1) projednala žádost podanou dne 10. 6. 2016 xxx xxx, zastoupeným na základě plné moci
xxx xxx, xxx, xxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění sjezdu v k. ú.Radvanice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0259/2016/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,
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Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku parc. č. 2665/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 278 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
strpět umístění sjezdu a umožnit přístup k tomuto sjezdu v souvislosti s jeho 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: 27. července 2016,

785/41/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 27. července 2016.
1) projednala dodatek č. 16/2016, vedený pod č. S 0256/2016/MBaI ke smlouvě o výpůjčce
a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 16/2016, vedený pod č. S 0256/2016/MBaI ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000 s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, IČ 70884561, 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. července 2016,
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku do účetní
evidence,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 27. července 2016,

786/41/16

787/41/16
788/41/16

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 27. července 2016.
bere na vědomí zápis č. 15/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 6. 6. 2016 dle přílohy předloženého
materiálu.
1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 2. pololetí roku 2016 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost podanou dne 18. 5. 2016 panem xxx xxx a paní xxx xxx, oba bytem
xxx, xxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu „Kanalizační přípojka pro rodinný dům, k.ú. Bartovice, ul. Radova
č.p. 441/13, parc. č. 954“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0255/2016/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. 893/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1383 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
strpět umístění stavby „Kanalizační přípojka pro rodinný dům, k.ú. Bartovice, ul. Radova
č.p. 441/13, parc.č. 954“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného pana xxx xxx, bytem xxx, xxx a
xxx xxx, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
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tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský

789/41/16

41. schůze ze dne 29. června 2016

T: 27. 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: 27. července 2016.
1) projednala žádost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní
28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 451 93 673, ze dne 30. 5. 2016, o
udělení souhlasu s kácením dřevin v rámci stavby „Prodloužení sběrače B do Radvanic“,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s kácením vzrostlých dřevin na pozemcích parc. č. 3275/1, 113/1, 2131/3, 2071,
2061/1 a 835/13 v kat. území Radvanice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
ve svěřené správě městskému obvodu Radvanice a Bartovice v rámci stavby „Prodloužení
sběrače B do Radvanic“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu po opravě k.ú. a názvu
vlastníka pozemků,
3) projednala žádost společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní
28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 451 93 673, ze dne 30. 5. 2016, o
udělení plné moci zmocněnci, kterým je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se
sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 451 93 673, zastoupena
xxx xxx, vedoucím investičního oddělení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) souhlasí s udělením plné moci č. 4/2016 zmocněnci, kterým je společnost Ostravské
vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO 451 93 673, zastoupena xxx xxx, vedoucím investičního oddělení, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2,
3, 4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 27. července 2016,

790/41/16

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s kácením a plné moci dle
bodu 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 27. července 2016.
1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 10 v domě na ulici Revírní 849/4,
Ostrava-Radvanice, na které vázne dluh za nájemné ve výši 51 344,- Kč, a to zájemci, který
předloží nejvyšší nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,

791/41/16

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. července 2016.
1) ruší usnesení č. 739/38/16 ze dne 18. 5. 2016,
2) projednala žádost ze dne 14. 3. 2016 podanou společností Vodafone Czech Republic a.s.,
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001, o nájmu části nemovitosti,
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3) rozhodla o záměru pronájmu části střešního pláště a půdních prostor v budově školy ZŠ
Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 25788001, budově na ulici
Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice za účelem umístění telekomunikačního
zařízení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 27. července 2016,

792/41/16

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 27. července 2016.
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 „Ulice Těšínská
– zastávka U Samoobsluhy“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0297/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01
Opava, IČ 03832210 dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0297/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. července 2016,

793/41/16

794/41/16

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0297/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. července 2016.
1) rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 5/2016“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu pro zmocněnce xxx xxx, rodné číslo xxx k zastupování statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice k provedení evidence, registrace a
změny do technického průkazu vozidla (RZ OSB 67-86) statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice určeného pro jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Radvanice a Bartovice,
2) zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto usnesení
Z.: Mgr. Šárka Tekielová
T.: 8. července 2016.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy klubu důchodců k.ú.
Ostrava-Radvanice, č.p. 1567“, 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
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Petra Janečková, referent odboru majetkového, bytového a investic
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3. Ing. Hana Hanáčková, pověřená vedením odboru FaR
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. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Petra Janečková, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Hana Hanáčková, pověřená vedením odboru FaR

795/41/16

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: 10. srpna 2016.
1) projednala žádost podanou společností Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00
Praha 9, IČ 00011754, o uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších
distribučních prostředků na technické plyny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0299/2016/MBaI o dlouhodobém pronájmu lahví
a dalších distribučních prostředků na technické plyny se společnosti Linde Gas, a.s.,
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ 00011754, 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,

796/41/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dlouhodobém pronájmu
lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2016.
1) bere na vědomí zápis č. 6/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0300/2016/MBaI s xxx xxx, trvale 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. července 2016,

797/41/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. července 2016.
1) projednala návrh na uzavření příkazní smlouvy č. S 0301/2016/SŘDaŽP na zajištění
administrace projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice“ po dobu
pětileté udržitelnosti projektu se společností Alatere profi s.r.o., IČ 04025466, se sídlem
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 dle přílohy předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0301/2016/SŘDaŽP na zajištění administrace
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projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice“ po dobu pětileté
udržitelnosti projektu se společností Alatere profi s.r.o., IČ 04025466, se sídlem Perucká
2481/5, 120 00 Praha 2 dle přílohy předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit realizaci
dle bodu 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. července 2016,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy
č. S 0301/2016/SŘDaŽP na zajištění administrace projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava
Radvanice - Bartovice“ po dobu pětileté udržitelnosti projektu dle bodů 1. a 2.
tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. července 2016.

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

