Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
46. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 7. září 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Číslo
usnesení
863/46/16
864/46/16

Obsah
schvaluje program 46. schůze rady městského obvodu konané dne 7. září 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,

865/46/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0499/15/OaVV, uzavřené s Ing. K.
T., IČ: 60814730 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené s Ing. K. T.,
IČ: 60814730, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 1. října 2016,

866/46/16
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. října 2016.
1) projednala žádost JUDr. Radmily Buroňové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

46. schůze ze dne 7. září 2016

souhlasu s vydáním majetku (hotovost ve výši 8.358,- Kč a pohledávka z titulu přeplatku
z vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2015 ve výši 6.053,- Kč) po zemřelém J.
K., statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém J. K. notářkou JUDr. Radmilou Buroňovou,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

867/46/16

3) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí
informovat notářku JUDr. Radmilu Buroňovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 20. září 2016.
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 „Opravy MK Ostrava - Radvanice“ a návrh na 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,
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 „Opravy MK Ostrava - Radvanice“ 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. Pavla Baňková, 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. Pavla Baňková, 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
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usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 5. října 2016.
1) projednala žádost ze dne 12. 5. 2016 podanou společností T-Mobile Czech Republic, a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha-Chodov, IČ 64949681, o uzavření smlouvy o nájmu části
nemovitosti,
2) rozhodla o záměru pronájmu části střešního pláště a půdních prostor v budově školy
ZŠ Ostrava -Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, budově na ulici
Vrchlického 401/5, 716 00 Ostrava-Radvanice za účelem umístění telekomunikačního
zařízení, 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: 21. září 2016,

869/46/16

870/46/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 21. září 2016.
1) bere na vědomí organizační opatření k zajištění Radvanických slavností dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit
realizaci úkolu dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 10. září 2016
1) projednala žádost podanou dne 30. srpna 2016 společností Contsystem s.r.o., se sídlem
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 27793486, zastoupenou na základě plné moci
ze dne 22. března 2016 panem Ing. Petrem Benešem, se sídlem Hnojník 436, 739 53
Hnojník, IČ: 74755871 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu na části pozemků parc. č. 3216/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3216/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.
č. 3216/4, jiná plocha, ostatní plocha, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 412/2016/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. 3216/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 9.724 m2, parc. č. 3216/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1.280 m2 a parc. č. 3216/4, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře
326 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Novostavba montážní
haly Contsystem“ a umožnit přístup k této vodovodní a plynovodní přípojce v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné společnosti
Contsystem s.r.o., 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: 5. října 2016,

871/46/16
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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: 5. října 2016.
1) projednala žádost podanou dne 16. srpna 2016 společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly, IČ: 24729035, DIČ: CZ 24729035,
zastoupenou na základě plné moci společností Profiprojekt s. r. o., Collo-louky 126, 738 01
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Frýdek-Místek, IČO: 27779319, DIČ: CZ27779319 o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na umístění podzemní
elektrické přípojky NN 0,4kV ke stavbě „Ostrava 1608/1, SMO Ostrava, příp. NNk“
na pozemcích parc. č. 1608/1 – sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha o výměře
6. 376 m2 a parc. č. 3217/1, silnice, ostatní plocha, o výměře 10.905 m2, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu č. S 399/2016/MBaI spočívající v povinnosti statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, OstravaRadvanice, PSČ 716 00, IČ: 00845451, na části pozemků parc. č. 1608/1, sportoviště
a rekreační plocha, ostatní plocha, o výměře 6.376 m2 a parc. č. 3217/1, silnice, ostatní
plocha, o výměře 10.905 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava strpět umístění podzemní
elektrické přípojky NN 0,4kV pod názvem „Ostrava 1608/1, SMO Radvanice, příp. NNk“
a umožnit přístup k tomuto vedení v souvislosti s jeho provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
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: 5. října 2016,

872/46/16

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: 5. října 2016.
1) projednala žádost podanou dne 22. 8. 2016 panem T. S., bytem xxxxx a paní M. S.,
bytem xxxxx, zastoupeni na základě plné moci ze dne 30. 4. 2016 společností
HydroIdea s.r.o., se sídlem Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, IČ: 02929368 o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu na pozemku parc. č. 790/5 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 404/2016/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. 790/5, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1571 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
strpět umístění stavby „Vodovodní přípojka, ul. Těžní č. p. 984, Ostrava-Radvanice“
a umožnit přístup k této vodovodní přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněných pana T. S. a paní M. S., 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: 5. října 2016,

873/46/16

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: 5. října 2016.
1) ruší usnesení č. 779/41/16 ze dne 29. 6. 2016,
2) projednala žádost podanou dne 2. 6. 2016 společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 zastoupené na základě plné moci ze dne
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28. 11. 2013 společností GIS-STAVINVEX a.s., se sídem Bučinská č. p. 1733, 735 41
Petřvald, IČ: 25394975 o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na umístění NTL
plynovodu ke stavbě „REKO MS Ostrava – Čapkova +3“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) 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,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 5. října 2016,

874/46/16

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. října 2016.
1) projednala e-mailovou žádost ze dne 1. 9. 2016 o podepsání dohody o službách
spojených s poskytováním elektrické energie na lokalitě VM – OV č. 149, se společností
Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČ: 00494356, kde
figurujeme jako poskytovatel, dále trojstranné smlouvy o náhradě nákladů na provoz
monitorovacího systému se společností GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice
430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522 a společností Energie – stavební a báňská a.s.,
se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802, ve které figurujeme jako vlastník
objektu a trojstranné smlouvy o povolení vstupu do nemovitosti se společností GEOSAN
GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522 a společností
Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802,
kde figurujeme jako vlastník objektu,
2) rozhodla o uzavření dohody o službách spojených s poskytováním elektrické energie
na lokalitě VM – OV č. 149 vedené pod č. 419/2016/MBaI se společností Green Gas DPB,
a.s. se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČ: 00494356, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o náhradě nákladů na provoz monitorovacího systému
vedené pod č. S 421/2016/MBaI se společností GEOSAN GROUP a.s., se sídlem
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522 a společností Energie – stavební
a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
4) rozhodla
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pod č. S 420/2016/MBaI se společností GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice
430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522 a společností Energie – stavební a báňská a.s.,
se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2,
3, 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 5. října 2016,

875/46/16

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o službách spojených
s poskytováním el. energie, smlouvy o náhradě nákladů na provoz monitorovacího zařízení
a smlouvy o povolení vstupu do nemovitosti, dle bodu 2, 3, 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. října 2016.
1) na základě žádosti statutárního města Ostravy opětovně projednala žádost podanou dne
6. 2. 2015 společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností
GIS-STAVINVEX a.s., sídlem Bučinská 1733, 735 41 Petřvald, o uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti k plynárenskému zařízení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ruší usnesení č. 633/31/16 ze dne 10. února 2016 a usnesení č. 414/21/15 ze dne 9. září
2015,
3) rozhodla o udělení výjimky z usnesení č. 1514/63/13 Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice ve věci stanovení ceny úhrady věcného břemene na cizím pozemku a to za
10 Kč/bm a uzavření smlouvy č. S 306/2016/MBaI o zřízení služebnosti 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. 1848, parc. č. 1899, parc. č. 1965, parc. č. 207/2, parc. č. 994/6,
parc. č. 1012/2, parc. č. 1012/3, parc. č. 596/1, parc. č. 611/2, parc. č. 1132, parc. č. 594/2,
parc. 596/1, parc. č. 613/1, parc. č. 452, parc. č. 515, parc. č. 526, parc. č. 228/1,
parc. č. 228/2, parc. č. 228/3, parc. č. 631/1, parc. č. 633/15, parc. č. 646, parc. č. 1236,
parc. č. 1286/1, parc. č. 1349, parc. č. 1353, parc. č. 1970, parc. č. 2006, parc. č. 2033,
parc. č. 2067, parc. č. 673, parc. č. 1026/2, parc. č. 1038, parc. č. 1044, parc. č. 1767, parc.
č. 713, parc. č. 739, parc. č. 789, parc. č. 800/3, parc. č. 807/3, parc. č. 847, parc. č. 885,
parc. č. 984/2, parc. č. 985, parc. č. 988/5 a parc. č. 989, zapsaných na LV č. 1048 pro k.ú.
Bartovice, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava a pozemků parc. č. 3209, parc. č. 284/1, parc. č. 284/2, parc. č. 259, parc.
č. 3207, parc. č. 3208, parc. č. 258/5, parc. č. 258/6, parc. č. 260/1, parc. č. 262/2,
parc. č. 270/4, parc. č. 275/1, parc. č. 320/1, parc. č. 3206/1, parc. č. 198/12, parc. č. 198/13,
parc. č. 215/4, parc. č. 30, parc. č. 31, parc. č. 3211, parc. č. 177/1, parc. č. 3210/1, parc. č.
689, parc. č. 781, parc. č. 780/1, parc. č. 1112, parc. č. 3217/1, parc. č. 3217/2,
parc. č. 3221/1, parc. č. 790/5, parc. č. 790/6, parc. č. 792/2, parc. č. 2786, parc. č. 3226,
parc. č. 2701/2, parc. č. 2755/1, parc. č. 2785/1, parc. č. 2785/2, parc. č. 1834, parc. č. 1875,
parc. č. 1927, parc. č. 2454, parc. č. 3221/1, parc. č. 993/8, parc. č. 3229, parc. č. 2656,
parc. č. 3227/1, parc. č. 2805, parc. č. 2939, parc. č. 2665/1, parc. č. 2665/2, parc. č. 2665/3,
parc. č. 3226, parc. č. 3246 a parc. č. 3258, zapsaných na LV č. 1962 pro k ú. Radvanice,
obec Ostrava, strpět umístění stavby „plynárenské zařízení“ a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím 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. 3
předloženého materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 3
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 5. října 2016,

6/11

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

876/46/16

46. schůze ze dne 7. září 2016

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. října 2016.
1) projednala žádost podanou dne 13. 5. 2016 společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupené
na základě plné moci společností GIS-STAVINVEX a.s., se sídlem Bučinská 1733, 735 41
Petřvald, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k plynárenskému zařízení, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení výjimky z usnesení č. 1514/63/13 Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice ve věci stanovení ceny úhrady věcného břemene na cizím pozemku a to
za 10 Kč/bm a uzavření smlouvy č. S 307/2016/MBaI o zřízení služebnosti 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. 596/1, parc.č. 476/2, parc.č. 596/2, parc.č. 613/16, parc.č. 291/4,
parc.č. 385/6, parc.č. 392/1, parc.č. 228/1, parc.č. 291/4, parc.č. 1016, parc.č. 1453,
parc.č. 1487/8, parc.č. 1236, parc.č. 1442/25, parc.č. 1220/3, parc.č. 1220/4, parc.č. 1220/5,
parc.č. 1220/6, parc.č. 1220/7, parc.č. 1556, parc.č. 1557, parc.č. 1568/1, parc.č. 1568/2,
parc.č. 1603/3, parc.č. 1617/3, parc.č. 1686, parc.č. 1769/1, parc.č. 927, parc.č. 937/1,
parc.č. 962/1, parc.č. 893/1, parc.č. 893/2, parc.č. 896, parc.č. 963, parc.č. 975/2,
parc.č. 476/3, parc.č. 562/1, parc.č. 585, parc.č. 588, parc.č. 349, parc.č. 367, parc.č. 1935,
parc.č. 1956/1, parc.č. 1959/6, parc.č. 208/1, parc.č. 476/2, parc.č. 476/4, parc.č. 907/1,
parc.č. 907/2, parc.č. 476/2 a parc.č. 552/2 zapsaných na LV č. 1048 pro k.ú. Bartovice,
obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Ostrava a pozemků parc.č. 3208, parc.č. 3209, parc.č. 245/8, parc.č. 3210/1, parc.č. 668/1,
parc.č. 3268/5, parc.č. 583/1, parc.č. 1008, parc.č. 1030, parc.č. 1031, parc.č. 1027/1, parc.č.
1028/1, parc.č. 1029/2, parc.č. 1057/1, parc.č. 3277/14, parc.č. 818/18, parc.č. 835/13,
parc.č. 836/2, parc.č. 836/4, parc.č. 847/1, parc.č. 847/2, parc.č. 848/1, parc.č. 843/5, parc.č.
843/6, parc.č. 3230/1, parc.č. 1725, parc.č. 1732, parc.č. 1742, parc.č. 1716/6, parc.č. 2632,
parc.č. 2633, parc.č. 2793/1, parc.č. 2984/3, parc.č. 2999, parc.č. 3227/3, parc.č. 3227/4,
parc.č. 3227/10, parc.č. 3228/1, parc.č. 3228/2, parc.č. 3228/3, parc.č. 3228/4, parc.č.
3228/12, parc.č. 989/1, parc.č. 990, parc.č. 991, parc.č. 2840/3, parc.č. 2893, parc.č. 2898,
parc.č. 2939, parc.č. 3227/1 a parc.č. 3227/4, zapsaných na LV č. 1962 pro k.ú. Radvanice,
obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Ostrava strpět umístění stavby „plynárenské zařízení“ a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím 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: 5. října 2016,

877/46/16
878/46/16
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. října 2016.
1) rozhodla o stažení materiálu s názvem „Návrh dodatku č. 3 vedeného
pod č. S 413/2016/MBaI – Vodafone Czech Republic, a.s. „
1) projednala návrh dodatku č. 1 (vedený pod č. S 0423/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo
č. S 0145/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností SLONKA s.r.o., Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava,
IČO: 26852659, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 (vedený pod č. S 0423/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo
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46. schůze ze dne 7. září 2016

č. S 0145/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností SLONKA s.r.o., Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava,
IČO: 26852659, 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: 30. září 2016,

879/46/16

880/46/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 (vedeného
pod č. S 0423/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0145/2016/MBaI dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2016.
1) bere na vědomí požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostrava na rok
2017 a kapitálový výhled na léta 2018 – 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
po úpravách v textové i tabulkové části,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic odeslat požadavky
na kapitálový rozpočet na rok 2017 a kapitálový výhled na léta 2018 – 2020 dle bodu 1)
tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 9. září 2016.
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 „Souvislá údržba chodníků podél ul. Šenovské vč. řešení odvodnění“ a návrh
na zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce zájemcům v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu,
2)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 „Souvislá údržba chodníků podél ul. Šenovské vč. řešení odvodnění“ 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, č. 2, č. 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. Pavla Baňková, 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. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
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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

881/46/16

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: 5. října 2016.
1) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0428/2016/MBaI na finanční dar ve výši
5 000,- Kč s dárcem DAV, a.s., se sídlem: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČ: 00575381, za účelem zajištění ohňostroje na Radvanických slavnostech, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0429/2016/MBaI na finanční dar ve výši
2 000,- Kč s dárcem Projekce Guňka s.r.o., se sídlem: Hasičská 617, 739 34 Šenov,
IČ: 01508504, za účelem zajištění ohňostroje na Radvanických slavnostech, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0430/2016/MBaI na finanční dar ve výši
3 000,- Kč s dárcem SILNICE.CZ s.r.o., se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem,
794 01 Krnov, IČ: 26792711, za účelem zajištění ohňostroje na Radvanických slavnostech,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se:
zvýší běžné příjmy
na § 3399, pol. 2321

o 10 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3399, pol. 5169

o 10 tis. Kč

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat
rozpočtové opatření dle bodu č. 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 30. září 2016,
6) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit
realizaci dle bodu č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 30. září 2016,

882/46/16

7) zmocňuje starostku k podpisu darovacích smluv o poskytnutí finančního daru dle bodu
č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2016.
1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých
nabídek, o výběru nejvhodnějších nabídek na jednotlivé části předmětné veřejné zakázky
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a o uzavření smluv o dílo č. S 0425/2016/MBaI,
č. S 0426/2016/MBaI a č. S 0427/2016/MBaI na realizaci akce "ENERGETICKÉ ÚSPORY
BYTOVÝCH DOMŮ ULICE ROKYCANOVA A KOBROVA V OSTRAVĚ RADVANICÍCH" s uchazeči, kteří předložili své nabídky pod:
pořadovým číslem 1
MS-projekce s. r. o, Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 25872494,
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na bytové domy na ul. Rokycanova č. 1, 3, 5 a Kobrova č. 5 za cenu nejvýše přípustnou:
Rokycanova č. 1 za 186 000,- Kč bez DPH
Rokycanova č. 3 za 180 000,- Kč bez DPH
Rokycanova č. 5 za 189 000,- Kč bez DPH
Kobrova č. 5 za 125 000,- Kč bez DPH
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu,
pořadovým číslem 2
PROJEKCE KRUPIČKA s. r. o., Dlouhá třída 1226/44a, 736 01 Havířov - Podlesí,
IČ: 04563077,
na bytové domy na ul. Kobrova č. 3, 4 za cenu nejvýše přípustnou:
Kobrova č. 3 za 126 000,- Kč bez DPH
Kobrova č. 4 za 183 000,- Kč bez DPH
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 předloženého materiálu,
pořadovým číslem 3
Projekce Guňka s. r. o., Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ: 01508504,
na bytové domy na ul. Kobrova č. 2, 6
Kobrova č. 2 za 178 000,- Kč bez DPH
Kobrova č. 6 za 185 000,- Kč bez DPH
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 6 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smluv o dílo č. S 0425/2016/MBaI, č. S 0426/2016/MBaI
a č. S 0427/2016/MBaI dle bodu 1) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2016

883/46/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o dílo č. S 0425/2016/MBaI,
č. S 0426/2016/MBaI a č. S 0427/2016/MBaI dle bodu 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2016.
1) rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic, o udělení plné moci
č. 6/2016 paní Ing. Kateřině Peškové, jednatelce společnosti VZD INVEST s. r. o.,
Kpt. Nálepky 2332, 530 03 Pardubice, IČ: 26954834, zapsané v obchodním rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 26566, ze dne 20. ledna
2005, k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice
ve věci jednání s fyzickými a právnickými osobami a orgány státní správy a samosprávy
týkajících se zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení, stavebního
povolení, provádění stavby a inženýrské činnosti při přípravě podkladů pro stavbu
„Revitalizace údolní nivy – Radvanický mokřad“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic, o udělení plné moci
č. 7/2016 panu Ing. Jakubovi Guňkovi, jednateli společnosti Projekce Guňka s. r. o.,
Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ: 1508504, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 56018, ze dne 19. března 2013,
k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice ve věci
jednání s fyzickými a právnickými osobami a orgány státní správy a samosprávy týkajících
se zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení, stavebního povolení,
provádění stavby a inženýrské činnosti při přípravě podkladů pro stavbu „Stavební úpravy
a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu plné moci č. 6/2016 a č. 7/2016, dle
bodu č. 1) a 2) tohoto usnesení,
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Z.: Mgr. Šárka Tekielová

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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46. schůze ze dne 7. září 2016

T.: 7. října. 2016.

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

