Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
42. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 13. července 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
798/42/16
799/42/16

Obsah
schvaluje program 42. schůze rady městského obvodu konané dne 13. července 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,
537/27/15 z 2. prosince 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,

800/42/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) schvaluje po úpravě na § 3632, pol. 6121 a na § 2219, pol. 5171 rozpočtové opatření,
kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13011
na pol. 4116, ÚZ 104x13013
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o
o

495 tis. Kč
13 tis. Kč

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3111, org. 517
o
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 517
o

12 tis. Kč
1 tis. Kč

zvýšení financování
na pol. 8115

o

69 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2119
na § 3639, pol. 2322

o 1 493 tis. Kč
o
2 tis. Kč
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snižují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121

o

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3632, pol. 6121

o 1 400 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011
na § 6171, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013
na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111, org. 1
na § 3111, pol. 5331, ÚZ 3111, org. 3
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 6402
na § 6330, pol. 5342, ÚZ 6402
na § 6399, pol. 5362
na § 2219, pol. 5171
na § 3639, pol. 5192

o
o
o
o
o
o
o
o
o

500 tis. Kč

495 tis. Kč
13 tis. Kč
3 tis. Kč
9 tis. Kč
3 tis. Kč
67 tis. Kč
259 tis. Kč
334 tis. Kč
2 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 27. července 2016.
1) projednala žádost Z. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 361/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0303/2016/MBaI se Z. M., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost J. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 362/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0304/2016/MBaI s J. Š., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0305/2016/MBaI se Z. Š., trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. července 2016,

802/42/16

803/42/16
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7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodů 2, 4 a 5 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. července 2016.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 9/2016 ze dne 20. června 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.
bere na vědomí informaci o organizačním opatření městského obvodu Radvanice
a Bartovice k zajištění XXII. Bartovické pouti ke Svaté Anně, která se uskuteční
30. července 2016 před hasičskou zbrojnicí v Ostravě-Bartovicích.
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1) projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na silnici II/479, ulice Těšínská v Ostravě-Bartovicích s Moravskoslezským krajem,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711, dle přílohy předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na silnici II/479, ulice Těšínská v Ostravě-Bartovicích s Moravskoslezským krajem,
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23
Ostrava, IČ 00095711 dle přílohy předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 19. srpna 2016,

805/42/16

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na silnici II/479, ulice Těšínská
v Ostravě – Bartovicích s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. srpna 2016.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Oprava oplocení hřbitova
v Bartovicích“, 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
3. Ing. Hana Hanáčková, pověřená vedením odboru financí a rozpočtu
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 financí a rozpočtu
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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: 20. srpna 2016.
1) projednala návrh dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0310/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo
č. S 0148/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností Construzione s.r.o., Spojů 835/2, 708 00 Ostrava,
IČO 29448590, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 (vedený pod č. S 0310/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo
č. S 0148/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností Construzione s.r.o., Spojů 835/2, 708 00 Ostrava,
IČO 29448590, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2016,

807/42/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 (vedeného
pod č. S 0310/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0148/2016/MBaI dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. srpna 2016.
1) projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Bartovice o zapůjčení motorového vozidla
Peugeot Boxer pro dopravu na reprezentaci v požárním sportu – zahraniční cestu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s využitím motorového vozidla Peugeot Boxer Sborem dobrovolných hasičů
Bartovice, pro dopravu na reprezentaci v požárním sportu – zahraniční cestu ve dnech 16. 7.
– 17. 7. 2016, dle přílohy č. 1 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: 14. července 2016,

Tisková
oprava
usnesení
č.783/41/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení o užívání firemního
automobilu ve dnech 16. 7. – 17. 7. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. července 2016.
v bodě 9) se text „S. K.“ mění na „S. K.“.

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

