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Usnesení 
47. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 21. zá ří 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

884/47/16 schvaluje program 47. schůze rady městského obvodu konané dne 21. září 2016. 
885/47/16 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 

1040/42/08 z 24. září 2008, 
1169/49/13 z 16. ledna 2013, 
1514/63/13 z 14. srpna 2013, 
2050/87/14 z 30. července 2014, 
2110/90/14 z 10. září 2014, 
11/1/14 z 19. listopadu 2014, 
109/6/15 z 11. února 2015, 
186/10/15 z 8. dubna 2015, 
239/13/15 z 20. května 2015, 
241/13/15 z 20. května 2015, 
249/13/15 z 20. května 2015, 
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, 
 
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu. 

886/47/16 1) schvaluje harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2017 a metodiku 
pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) ukládá všem vedoucím odvětvových odborů, ředitelům příspěvkových organizací 
a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu 
požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky, a to v termínech dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
Z: vedoucí odvětvových odborů,           T: dle termínů uvedených v harmonogramu,  
 ředitelé příspěvkových organizací, 
 velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitele příspěvkových 
organizací a vedoucího odboru majetkového, bytového a investic velitele jednotek sboru 
dobrovolných hasičů o schváleném harmonogramu prací na návrhu rozpočtu na rok 2017 
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a schválené metodice pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na rok 2017, 
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá,           
    Ing. Svatopluk Běrský                                  T: ihned. 

887/47/16 1) projednala žádost L. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 520/2013/MBaI uzavřené dne 31. října 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0435/2016/MBaI s L. B., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost J. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 488/2015/MBaI uzavřené dne 1. října 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0434/2016/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 488/2015/MBaI s J. H., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
5) projednala žádost T. F., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 400/2014/MBaI uzavřené dne 1. října 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0436/2016/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 400/2014/MBaI s T. F., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu, 
 
7) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-
Vítkovice, IČ: 03983404, o změnu podnájemníka v bytě č. 10, na ulici Pátova 656/4, 
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 vedeného pod č. S 0437/2016/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytů ze dne 9. listopadu 2007, se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 
765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-
Vítkovice, IČ: 03983404, o změnu podnájemníka v bytě č. 1, na ulici Pátova 655/2, 
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0438/2016/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu 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. 10 
předloženého materiálu, 
 
11) projednala žádost O. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 404/2014/MBaI uzavřené dne 29. září 2014, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0442/2016/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 404/2014/MBaI s O. S., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého 
materiálu, 
 
13) projednala žádost D. J., trvale bytem xxxxx, o výměnu vany za sprchový kout na vlastní 
náklady, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 
 
14) rozhodla o udělení souhlasu s výměnou vany za sprchový kout, a to na vlastní 
náklady paní D. J., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 
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15) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8, 10, 12 a 14 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                      T: 30. září 2016, 
 
16) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků dle bodů 2, 4, 6, 8, 
10 a 12 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. září 2016. 

888/47/16 bere na vědomí zápis č. 16/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 29. 8. 2016 dle přílohy předloženého 
materiálu. 

889/47/16 1) ruší bod č. 4 usnesení č. 520/26/15 ze dne 18. listopadu 2015 a bod č. 6 usnesení 
č. 649/32/16 ze dne 24. února 2016, dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu, 

 
2) projednala žádost ze dne 25. května 2016 podanou panem M. S., bytem xxxxx, 
o uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o schválení záměru pronájmu dvou části pozemku parc. č. 2217/23, neplodná 
půda, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, o výměře 400 m2 a 51 m2, za účelem 
podnikání – odkládací plocha na dřevní hmotu určenou k prodeji, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 3 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský           T:   30. září 2016, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu 
č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T:   30. září 2016. 

890/47/16 1) zmocňuje vedoucího odboru majetkového, bytového a investic k podpisu oznámení 
záměrů ke zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
Z: vedoucí odboru MBaI           T: trvale. 

891/47/16 1) projednala žádost ze dne 22. června 2015 podanou paní L. J. o prodloužení nájemní 
smlouvy na pozemek parc. č. 3222/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní 
komunikace, ostatní plocha, o výměře cca 15 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T:   30. září 2016. 

892/47/16 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
 
zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 326       o     361 tis. Kč 
 
zvyšují kapitálové příjmy 
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na § 3639, pol. 3111       o     290 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3111, pol. 5169       o        60 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5137                                  o        17 tis. Kč 
na § 2219, pol. 5171       o      210 tis. Kč  
 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 2221, pol. 6121       o      210 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 3111, pol. 5169, ÚZ 326      o      361 tis. Kč  
na § 3639, pol. 5179       o      317 tis. Kč 
na § 6399, pol. 5362       o        50 tis. Kč 
 
2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 
Z: Ing. Hana Hanáčková                                  T: 30. září 2016. 

893/47/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 
organizace, IČ 70987700, o schválení nájemní smlouvy s  

 
a) P. G., se sídlem xxxxx, na pronájem tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 
401/5, na parc. č. 1264 v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 

 
b) FC Heřmanice Slezská, z.s., se sídlem Na Strži 368/10, 713 00 Ostrava-Heřmanice, 
IČ/RČ 44740174, za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, IČ 70987700 a  
 
a) P. G., se sídlem xxxxx, na pronájem tělocvičny, situované v budově na ulici Vrchlického 
401/5, na parc. č. 1264 v k. ú. Radvanice za účelem sportovních aktivit, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 

 
b) FC Heřmanice Slezská, z.s., se sídlem Na Strži 368/10, 713 00 Ostrava-Heřmanice, 
IČ/RČ 44740174, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková 
organizace, IČ 70987734, o schválení nájemní smlouvy s D. M., se sídlem xxxxx, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
4) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, 
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 
a 
D. M., se sídlem xxxxx, na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici Za 
Ještěrkou 507/8, na parc č. 206/4 v k. ú. Bartovice za účelem zájmových aktivit dětí, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 206/279, příspěvková 
organizace, IČO 70987742, o schválení nájemní smlouvy s  
 
a) PaedDr. I. O., se sídlem xxxxx,  na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici  
Těšínská 206/279, na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem zájmových aktivit dětí, dle 
přílohy č. 7 předloženého materiálu,  
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b) A. M., se sídlem xxxxx, na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici  
Těšínská 206/279, na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem zájmových aktivit dětí, dle 
přílohy č. 7 předloženého materiálu,  
 
c) J. O., xxxxx na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici  Těšínská 206/279, 
na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem zájmových aktivit dětí, dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu,  
 

d) Z. U., xxxxx, IČO 88140709, na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici  
Těšínská 206/279, na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem zájmových aktivit dětí, dle 
přílohy č. 7 předloženého materiálu,  
 
6) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava-Radvanice, 
Těšínská 206/279, příspěvková organizace, IČO 70987742 a 
 
a) PaedDr. I. O., se sídlem xxxxx, IČO: 73185892,  na pronájem jedné místnosti, situované 
v budově na ulici  Těšínská 206/279, na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem 
zájmových aktivit dětí, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,  
 
b) A. M., se sídlem xxxxx, na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici  
Těšínská 206/279, na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem zájmových aktivit dětí, dle 
přílohy č. 9 předloženého materiálu,  
 
c) J. O., xxxxx, na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici  Těšínská 206/279, 
na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem zájmových aktivit dětí, dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu,  
 

d) Z. U., xxxxx, IČO 88140709, na pronájem jedné místnosti, situované v budově na ulici  
Těšínská 206/279, na parc č. 2104, v k.ú. Radvanice za účelem zájmových aktivit dětí, dle 
přílohy č. 11 předloženého materiálu,  
 
7) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 
organizací o rozhodnutí rady dle bodu č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.      T: 30. září 2016. 

894/47/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1, 
 
2) souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč pro potřeby třídy II. B základní 
školy a uzavřením darovací smlouvy mezi 
ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700 
a 
R. S., nar. xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
  
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              T: 30. září 2016. 

895/47/16 1) ruší usnesení č. 630/31/16 ze dne 10. února 2016 a usnesení č. 739/38/16 ze dne 
18. května 2016, 

 
2) projednala žádost ze dne 14. března 2016 na uzavření dodatku č. 3 vedeného 
pod č. S 413/2016/MBaI ke smlouvě č. 10088A, uzavřené se společností Vodafone Czech 
Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, o nájmu části 
nemovitosti, který upraví platnost smlouvy a platbu nájemného a žádost o snížení 
nájemného, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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3) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 413/2016/MBaI ke smlouvě 
č. 10088A o nájmu části nemovitosti ze dne 6. srpna 2001 se společností Vodafone Czech 
Republic a.s., se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, 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: 19. října 2016, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 19. října 2016. 

896/47/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 
organizace, IČ 70987700, o stanovisko k podání žádosti o zápis nejvyššího povoleného 
počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení, dle přílohy č. 1,  
 
2) souhlasí s podáním žádosti Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvkové organizace, IČ 70987700, o zápis nejvyššího povoleného počtu žáků 
ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení, dle příloh č. 4,5,6 bez návrhů 
a připomínek, 
 
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: 30. září 2016. 

897/47/16 1) projednala žádost podanou dne 24. srpna 2016 společností DUO-STAV s.r.o., se sídlem 
U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5, IČO: 25357522, DIČ: CZ25357522, zastoupenou 
paní Ing. Pavlou Šidákovou, jednatelkou o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na částech 
pozemků parc. č. 194, trvalý travní porost a parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 439/2016/MBaI ke smlouvě 
č. S 673/2016/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 částech pozemků parc. č. 194, trvalý travní porost, o výměře 1.057 m2 

a parc. č. 207/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4.499 m2, vše v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby příjezdové komunikace a parkovacích míst 
a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, 
a to ve prospěch oprávněné společnosti DUO-STAV 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: 19. října 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T:   19. října 2016. 

898/47/16 1) bere na vědomí zápis č. 8/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0449/2016/MBaI s M. S., trvale bytem 
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xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0447/2016/MBaI s M. G., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0448/2016/MBaI s O. P., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost R. G., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 
č. S 0450/2016/MBaI s R. G., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost R. G., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 381/2013/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2013, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0451/2016/MBaI s R. G., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2, 
3, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 30. září 2016, 
 
10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dohody dle bodu 2, 3, 4, 6 a 8 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. září 2016. 

899/47/16 1) ruší usnesení číslo 854/45/16 ze dne 24. srpna 2016, 
 
1) projednala návrh smlouvy č. S 0445/2016/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) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0445/2016/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, 
 
3) projednala návrh výpovědi z nájemní smlouvy a dodatku č. 2 vedeného pod 
č. S 0446/2016/MBaI ke smlouvě o nájmu plakátovacích ploch na zadních stěnách čekáren 
autobusových zastávek č. S 0591/2014/MBaI se společností Rengl s.r.o., Zákopnická 
354/11, 460 14 Liberec, Liberec XIV - Ruprechtice, IČO: 24520160 dle přílohy č. 6 a 7 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o schválení výpovědi z nájemní smlouvy a uzavření dodatku č. 2 vedeného pod                      
č. S 0446/2016/MBaI k smlouvě o nájmu plakátovacích ploch na zadních stěnách čekáren 
autobusových zastávek č. S 0591/2014/MBaI se společností Rengl s.r.o., Zákopnická 
354/11, 460 14 Liberec, Liberec XIV - Ruprechtice, IČO: 24520160 dle přílohy č. 6 a 7 
předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodů č. 2 
a 4 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 30. září 2016 
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6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0445/2016/MBaI, 
výpovědi z nájemní smlouvy a dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0446/2016/MBaI k nájemní 
smlouvě č. S 0591/2014/MBAI o pronájmu reklamních ploch na zadních stěnách čekáren 
autobusových zastávek dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T:  30. září 2016. 

900/47/16 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly městského obvodu v roce 2016 (dále jen „zpráva“) dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) schvaluje po úpravách Příkaz tajemnice č. 2/2016, k odstranění nedostatků uvedených 
ve zprávě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu zajistit realizaci příkazu 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
Z: Ing. Renáta Spěváková           T: 31. ledna 2017. 

901/47/16 1) projednala stížnost paní P. V., bytem xxxxx, na porušení vyhlášky o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími poruchami, Základní školou Ostrava-
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, IČ 70987700, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) projednala a bere na vědomí zprávu o vyřízení stížnosti podané paní P. V., bytem xxxxx, 
na porušení vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
poruchami, Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, 
IČ 70987700, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uplatnění nepeněžního postihu ředitelky Základní školy Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, formou písemného napomenutí, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 a 3 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.     T: 30. září 2016. 

902/47/16 1) projednala návrhy platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací dle přílohy č. 1, 
2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s  
a) návrhem platového výměru Mgr. Hany Ostřanské, ředitelky Základní školy, Vrchlického 
5, Ostrava-Radvanice, příspěvková organizace, IČ 70987700 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
b) návrhem platového výměru Dany Lérové, ředitelky Mateřské školy, Těšínská 279, 
Ostrava-Radvanice, příspěvková organizace, IČ 70987742 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu,  
 
c) návrhem platového výměru Bc. Táni Krumniklové, ředitelky Mateřské školy, 
Za Ještěrkou 8, Ostrava – Bartovice, příspěvková organizace, IČ 70987734 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
3) pověřuje starostku městského obvodu podepisovat platové výměry ředitelek 
příspěvkových organizací zřizovaných městským obvodem, a to pouze pokud vzniknou 
z důvodu změny nařízení vlády, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: trvale 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu podpisem platových výměrů ředitelek 
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příspěvkových organizací, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová          T: 30. září 2016 
 
5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 
organizací o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.     T: 30. září 2016. 

903/47/16 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
k záměru pronájmu č. 121, k objektu Společenského domu, na ulici Bartovická 459/8, 
Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu objektu Společenského domu 
č. S 0456/2016/MBaI s Mgr. L. V., se sídlem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu po úpravách v čl. II a čl. VII, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 30. září 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. září 2016. 

904/47/16 1) projednala žádost ze dne 5. září 2016 statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla souhlasit s budoucím svěřením pozemku parc. č. 817, vodní nádrž umělá, vodní 
plocha, o výměře 2.004 m2 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: 19. října 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vyjádření k budoucímu svěření 
pozemku do správy statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 19. října 2016. 

905/47/16 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti 
v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Opravy MK Ostrava - Radvanice“, 
Jaromíra Mičulku, Dolní 160/34, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 15495892, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolu o hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Opravy MK 
Ostrava - Radvanice“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 
č. S 0422/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 
Praha, IČ 45274924, dle příloh č. 1, 2, 4 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0422/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                       T: 5. října 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0422/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 5. října 2016. 
906/47/16 1) projednala návrh na poskytnutí finančních darů z rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice na rok 2016, 
 

2) rozhodla o poskytnutí finančních darů z rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a schválila vzor darovací 
smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 
3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy  
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355, org. 517   o  522 tis. Kč  
 
zvyšují výdaje  
na § 3429, pol. 5222                  o  200 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5222, org. 17     o    20 tis. Kč 
na § 3330, pol. 5222      o    10 tis. Kč 
na § 4399, pol. 5xxx      o    50 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5137, org. 16     o    20 tis. Kč 
na § 3399, pol. 5169      o  190 tis. Kč 
na § 6409, pol. 5901      o    32 tis. Kč 
 
4) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové 
opatření dle bodu 3) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková   T: 5 října 2016, 
 
5) zmocňuje místostarostu k podpisu darovacích smluv dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                          T: 5. října 2016.  

907/47/16 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 „Souvislá 
údržba chodníků podél ul. Šenovské vč. řešení odvodnění“ o výběru nejvhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0424/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem OSA – SANEX s.r.o., 
Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 04485581, dle příloh č. 1, 2, 4 
předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0424/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                       T: 10. října 2016, 
 
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0424/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                               T: 10. října 2016. 

908/47/16 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pod názvem „Sadové úpravy parčíku u Společenského domu v Ostravě - Bartovicích“ 
a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy 
č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
2) 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 
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pod názvem „Sadové úpravy parčíku u Společenského domu v Ostravě-
Bartovicích“a zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek 
dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 
 
3) 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 Kolářová, 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 Baňková, 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 Kolářová, 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 Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
4) 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: 19. října 2016. 

909/47/16 1) projednala návrh nominace na ocenění pana Lumíra Adamuse v X. ročníku ankety 
„Senior roku“, kterou vyhlašuje statutární město Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje návrh nominace na ocenění pana Lumíra Adamuse v X. ročníku ankety 
„Senior roku“, kterou vyhlašuje statutární město Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů, za statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu,  
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství odeslat návrh na nominaci 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá          T: 30. září 2016. 

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


