Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
45. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 24. srpna 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
839/45/16
840/45/16

Obsah
schvaluje program 45. schůze rady městského obvodu konané dne 24. srpna 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,

841/45/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, IČ 70987700, o schválení smlouvy o výpůjčce se ZUŠ Edvarda Runda, OstravaSlezská Ostrava, Keltičkova 137/4, příspěvkovou organizací, IČO 61989193, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Základní školou Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, IČ 70987700
a
Základní uměleckou školou Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 137/4,
příspěvkovou organizací, IČO 61989193, o užívání jedné místnosti a příslušenství budovy
Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, odloučeného
pracoviště Bartovická 129/59, budovy na pozemku parc č.1345 v k. ú. Bartovice, za účelem
výuky žáků, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

842/45/16
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3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS. T: 31. srpna 2016.
1) projednala žádost podanou dne 1. 8. 2016 společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

45. schůze ze dne 24. srpna 2016

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČO: 24729035 zastoupené na základě plné moci
Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek 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 0382/2016/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 stavby Ostrava 2001/1, Ogrodnik kNN přípojky a umožnit přístup k této
kNN přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
IČ: 24729035, 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: 21. září 2016,

843/45/16

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: 21. září 2016.
1) projednala žádost J.H., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
384/2013/MBaI uzavřené dne 2. srpna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0383/2016/MBaI s J.H., trvale bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost M.T., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
360/2014/MBaI uzavřené dne 29. srpna 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0384/2016/MBaI s M.T., trvale
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost P.B., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
383/2013/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0385/2016/MBaI s P.B., trvale bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, OstravaVítkovice, IČ: 03983404, o změnu podnájemníka v bytě č. 1, na ulici Pátova 655/2,
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0325/2016/MBaI k nájemní smlouvě
č. 300/2009/OMBŠK, ze dne 2. července 2009, se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem
Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) rozhodla o schválení výpovědi nájmu bytu S.B.., bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 9
předloženého materiálu,
10) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6, 8 a 9 tohoto usnesení,
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Statutární město Ostrava
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Z: Ing. Svatopluk Běrský

844/45/16

45. schůze ze dne 24. srpna 2016

T: 31. srpna 2016,

11) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv, dodatků a výpovědi dle bodů 2,
4, 6, 8 a 9 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 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,

845/45/16

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: 8. září 2016.
1) projednala žádost podanou dne 22. 6. 2015 paní Mgr. I.Š. a panem doc. Ing. P. Š., Ph.D.,
oba bytem xxx, xxx, o prodej pozemku statutárního města Ostravy, svěřená správa
městskému obvodu Radvanice a Bartovice a o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č.
782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 116 m2 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku parc.
č. 782/84, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 782/25, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové výměře 554 m2 v k.ú. Radvanice a následně uzavřením kupní
smlouvy č. S 0229/2016/MBaI s paní Mgr. I.Š. a panem doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem
xxx, xxx na pozemek parc. č. 782/84, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře
116 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. září 2016,

846/45/16

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. září 2016.
1) 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 0394/2016/MBaI na realizaci stavby „OPRAVA OPLOCENÍ
HŘBITOVA V BARTOVICÍCH“ s uchazečem, který předložil svou nabídku pod:
pořadovým číslem 2
ENESPO, s.r.o.
Sídlo:
Buničitá 201/2, 739 32 Vratimov
IČ:
27774571
za cenu nejvýše přípustnou 2 062 193 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0394/2016/MBaI dle bodu 1) tohoto usnesení,
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Z: Ing. Svatopluk Běrský

847/45/16

45. schůze ze dne 24. srpna 2016

T: 15. září 2016

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0394/2016/MBaI
dle bodu 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2016.
1) rozhodla o záměru pronájmu objektu Společenského domu na ulici Bartovická 459/8,
v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po úpravě v příloze č. 1,
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

848/45/16

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. srpna 2016.
1) projednala žádost náměstkyně primátora o vyjádření dle přílohy č. 1 a návrh obecně
závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

849/45/16

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu odpovědi náměstkyni primátora
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 26. srpna 2016.
1) projednala protokol o kontrole ze dne 21. 4. 2016, jejíž předmětem byla kontrola postupů
městského obvodu Radvanice a Bartovice u převodů nemovitých věcí z majetku městského
obvodu v letech 2013 až 2015 v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5
předloženého materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice vzít na vědomí
zprávu o kontrole včetně všech následujících dokumentů týkajících se námitek proti
kontrolnímu zjištění a to v souladu s §129a zákona o obcích,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1)
a 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. září 2016,

850/45/16

4) pověřuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Zastupitelstvu
městského obvodu Radvanice a Bartovice protokol o kontrole včetně všech souvisejících
dokumentů týkajících se předmětné kontroly
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. září 2016.
1) projednala sdělení p. Mgr. I.Š. a p. doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxx, xxx, ve věci
darování jejich pozemku parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové
výměře 82 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s darováním pozemku
parc. č. 789/11 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a následně uzavřením darovací smlouvy
č. S 0230/2016/MBaI s Mgr. I.Š. a doc. Ing. P.Š., Ph.D., oba bytem xxx, xxx na pozemek
parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 82 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. září 2016,

851/45/16

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. září 2016.
1) projednala žádost o vzdání se předkupního práva na budovu č. p. 1287 pana R. J., bytem
xxx, xxx na pozemku parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice v majetku statutárního města
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice akceptovat
neuplatnění předkupního práva a prodej budovy s č. p. 1287 pana R. J., bytem xxx,xxx na
pozemku parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice, v majetku statutárního města Ostravy, svěřená
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, manželům M. Š. a Ing. Z.Š., bytem xxx,
xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala dohodu o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S 0380/2016/MBaI s panem R. J.,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
4) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice přistoupit k dohodě
o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S 0380/2016/MBaI, dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 a
4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. září 2016,

852/45/16

6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení
k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. září 2016.
1) schvaluje termín a místo konání 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice dne 8. září 2016 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě –
Radvanicích a stanoví po úpravě návrh programu zasedání
-

16.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 11. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č.
Název materiálu
Předkladatel materiálu
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová
2. Zápis z jednání kontrolního výboru
Mgr. Šárka Tekielová
3. Návrh na uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
č. S 0327/2016/2016/MBaI s L. V.
Mgr. Šárka Tekielová
4. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu ze leden – červen 2016
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Bc. Aleš Boháč, MBA
5. Vzdání se předkupního práva na budovu č.p. 1287 na parc.č. 2028/3 v k.ú. Radvanice a
Dohoda o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S380/2016/MBaI
Mgr. Šárka Tekielová
6. Návrh darovací smlouvy č. S 0230/2016/MBaI na pozemek parc. č. 789/11
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
Mgr. Šárka Tekielová
7. Návrh kupní smlouvy č. S 0229/2016/MBaI na pozemek parc. č. 782/84
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava
Mgr. Šárka Tekielová
8. Zpráva o provedené kontrole
Mgr. Šárka Tekielová
9. Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu Životního prostředí ČR v Rámci
operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory objektu hasičské
zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě – Bartovicích“
Mgr. Šárka Tekielová

853/45/16

Diskuze
Závěr.
1) projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 145/2009/OVŽPVH o sběru, svozu,
využívání a odstraňování odpadů, uzavřenou se zhotovitelem služby OZO Ostrava s.r.o.,
IČ 62300920 se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 145/2009/OVŽPVH o sběru, svozu,
využívání a odstraňování odpadů se zhotovitelem služby OZO Ostrava s.r.o., IČ 62300920
se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. listopadu 2016,

854/45/16

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. listopadu 2016.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0392/2016/MBaI o pronájmu reklamních ploch na zadních
stěnách čekáren autobusových zastávek se společností Inzertpress s.r.o., Chudenická
1059/30, 102 00 Praha 10 Hostivař, IČO: 25048694 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2)
a) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0392/2016/MBAI o pronájmu reklamních ploch
na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek se společností Inzertpress s.r.o.,
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 Hostivař, IČO: 25048694 dle přílohy č. 3
předloženého materiálu, po úpravě v čl. 3., bodě 3 a 4,
b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2a)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. září 2016,
c) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0392/2016/MBaI dle bodu
č. 2a) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2016,
3) projednala návrh dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0393/2016/MBaI k smlouvě o nájmu
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plakátovacích ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek
č. S 0591/2014/MBaI a dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0029/2015/MBaI se společností
Rengl s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, Liberec XIV - Ruprechtice,
IČO: 24520160 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
4)
a) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0393/2016/MBaI k smlouvě o nájmu
plakátovacích ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek
č. S 0591/2014/MBaI a dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0029/2015/MBaI se společností
Rengl s.r.o., Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, Liberec XIV - Ruprechtice, IČO:
24520160 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 4a)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. září 2016,

855/45/16

c) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 vedeného
pod č. S 0393/2016/MBaI k nájemní smlouvě č. S 0591/2014/MBaI o pronájmu reklamních
ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek dle bodu č. 4a) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2016.
1) projednala žádost ze dne 19. 10. 2015 statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit se svěřením pozemků:
- parc. č. 3111, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 1.333 m2
- parc. č. 3112, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 743 m2
- parc. č. 3114, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 119 m2
- parc. č. 3115, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 972 m2
- parc. č. 3116, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 761 m2, jehož součástí
je stavba s č.p. 798, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava do správy statutárnímu městu
Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2016,

856/45/16

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, po jeho úpravě dle návrhu člena rady,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2016.
1) projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. S 0375/2016/SŘDaŽP
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 darovací
č. S 0375/2016/SŘDaŽP 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
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T: 31. srpna 2016,

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy darovací č. S 0375/2016/SŘDaŽP 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: 31. srpna 2016.
1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „REVITALIZACE VNITROBLOKU
BYTOVÉ ZÓNY MEZI ULICEMI ROKYCANOVA A MATUŠÍNSKÉHO V OSTRAVĚ
- RADVANICÍCH“ 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
Střední zahradnická škola, Ostrava, p. o.
Sídlo:
Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava - Hulváky
IČ:
00602027
z důvodu uvedeného v příloze č. 1To, 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 0395/2016/MBaI na realizaci akce „REVITALIZACE
VNITROBLOKU BYTOVÉ ZÓNY MEZI ULICEMI ROKYCANOVA A
MATUŠÍNSKÉHO V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH“ s uchazečem, který předložil svou
nabídku pod:
pořadovým číslem 1
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.
Sídlo:
Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ:
25816977
za cenu nejvýše přípustnou 1.823.409 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0395/2016/MBaI dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. září 2016

858/45/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0395/2016/MBaI
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. září 2016.
1) projednala žádost společnosti SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov,
IČ 2679271, o potvrzení referenčního listu na stavbu „Udržovací práce na chodnících
ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s potvrzením referenčního listu na stavbu „Udržovací práce na chodnících
ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa“, kterou realizovala společnost SILNICE.CZ
s.r.o., Červený dvůr 918/7,794 01 Krnov, IČ 26792711 dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. srpna 2016,

859/45/16

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
referenčního listu na stavbu „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava Radvanice - I. etapa“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. srpna 2016.
1) projednala návrh dodatku č. 2 (vedeného pod č. S 0396/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo
č. S 0148/2016/MBaI a k dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0310/2016/MBaI) uzavřenými
mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností
Costruzione s.r.o., Spojů 835/2, 708 00 Ostrava, IČ: 29448590, dle přílohy č. 1,
předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 (vedený pod č. S 0396/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo
č. S 0148/2016/MBaI a k dodatku č. 1 (vedeného pod č. 0310/2016/MBaI) uzavřenými mezi
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností
Costruzione 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. září 2016,

860/45/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 (vedeného pod
č. S 0396/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0148/2016/MBaI dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2016.
1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
snižují kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6121
na § 3639, pol. 6121
na § 3113, pol. 6121

o 2 000 tis. Kč
o 800 tis. Kč
o 416 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3612, pol. 5171

o

zvyšují kapitálové výdaje
na § 5512, pol. 6121, org. 16
na § 3612, pol. 6121
zvyšují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5171

861/45/16

300 tis. Kč

o 167 tis. Kč
o 1 700 tis. Kč
o 1 649 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 7. září 2016.
1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek
k záměru pronájmu č. 101, k bytu č. 9, na ulici Pátova 655/2, Ostrava-Radvanice, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0397/2016/MBaI s H. Š., trvale bytem
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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: 31. srpna 2016,

862/45/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2016.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení a provádění stavby, na zpracování rozpočtu stavby
a energetického hodnocení budovy pro stavbu „energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1,
č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,
2) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, odbor majetkový, bytový a investic
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Petra Janečková, odbor majetkový, bytový a investic
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
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 malého rozsahu dle bodu č. 1 tohoto
usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. září 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení
pro veřejnou zakázku dle bodu č. 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2016.

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta
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