
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

 
1/4  

Usnesení  
48. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 5. října 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

915/48/16 schvaluje program 48. schůze rady městského obvodu konané dne 5. října 2016. 
916/48/16 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. 

917/48/16 bere na vědomí zápis č. 7/2016 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 21. září 2016 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

918/48/16 1) projednala žádost J. R., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 631/2015/MBaI uzavřené dne 26. října 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0463/2016/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 631/2015/MBaI s J. R., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) projednala žádost J. N., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 364/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0464/2016/MBaI ke smlouvě 
o nájmu bytu č. 364/2014/MBaI s J. N., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 
 
5) projednala žádost M. N., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 537/2013/MBaI uzavřené dne 31. října 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
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6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0465/2016/MBaI s M. N., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0466/2016/MBaI s K. Z., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6 a 7 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 31. října 2016, 
 
9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatků dle bodů 2, 4, 6 a 7 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 31. října 2016. 

919/48/16 1) projednala žádost společnosti EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 746 01 Opava, 
IČ 03832210, o potvrzení referenčního listu na stavbu „Ulice Těšínská – zastávka 
U Samoobsluhy“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s potvrzením referenčního listu na stavbu „Ulice Těšínská – zastávka 
U Samoobsluhy“, kterou realizovala společnost EDS Trade s.r.o., Komárovská 2438/13, 
746 01 Opava, IČ 03832210 dle přílohy č. 2 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: 28. října 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 
referenčního listu na stavbu „Ulice Těšínská – zastávka U Samoobsluhy“ dle bodu č. 2 
tohoto usnesení,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                 T: 28. října 2016. 

920/48/16 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem 
„Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského obvodu 
Radvanice a Bartovice“, o výběru nejvhodnější nabídky  
 
a) pro část č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k. ú. Radvanice v období 
2016/2017 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0369/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem:  
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725 Československé armády 877/20, 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 
b) pro část č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k. ú. Bartovice v období 
2016/2017 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0370/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem: 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725 Československé armády 877/20, 
710 00  Ostrava - Slezská Ostrava dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 
c) pro část č. 3. Zimní údržba chodníků a zastávek v k. ú. Radvanice a  k. ú. Bartovice 
v období 2016/2017 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0371/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem: 
Zbyněk Najzar, IČ 40275582, U Důlňáku 207/63, 717 00 Ostrava – Bartovice dle příloh 
č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smluv o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, 
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 28. října 2016, 
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3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv o dílo 
na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                        T: 28. října 2016. 

921/48/16 1) projednala žádost ze dne 29. září 2016 p. Ing. M. J., bytem xxxxx na zpětvzetí žádosti  
ze dne 11. dubna 2016 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
a zakládající právo umístit a provést stavbu „Kanalizace Bartovice – soukromá kanalizační 
přípojka P16 RD č.p. 256“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) rozhodla souhlasit s žádostí p. Ing. M. J. o zpětvzetí žádosti ze dne 11. dubna 2016 
o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 
stavbu a zrušit usnesení č. 721/37/2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového bytového a investic informovat žadatele 
o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 2. listopadu 2016.  

922/48/16 1) projednala žádost pana I. Š., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 476/2016/MBaI o zřízení služebnosti, která se dotkne 
parc. č. 646, silnice, ostatní plocha, o výměře 13 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
zapsaných na LV č. 1048, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 
716 00, IČ 00845451, strpět umístění stavby vodovodní a plynovodní přípojky a umožnit 
přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve 
prospěch oprávněného I. Š., bytem xxxxx, 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: 2. listopadu 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 2. listopadu 2016. 

923/48/16 1) projednala žádost Ing. Pavla Kurečky MOSTY s.r.o., se sídlem U Studia 2654/33, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČ: 27764613, na základě plné moci udělené mu společností Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, ze dne 9. září 2016 o uzavření smlouvy o vstupu na pozemek, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o vstupu na pozemek vedené pod č. S 462/2016/MBaI, 
pro společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 
140 05, IČ: 65993390, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s úpravou smluvní strany 
(oprávněný), 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský           T: 2. listopadu 2016, 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o vstupu na pozemek dle bodu 
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 2. listopadu 2016. 

924/48/16 1) ruší usnesení č. 363/18/15, body č. 3 a 4 ze dne 29. července 2015 a č. 612/30/16, 
bod č. 18 ze dne 27. ledna 2016, dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu, 

 
2) projednala žádost ze dne 4. dubna 2016 podanou paní M. M., bytem xxxxx, o uzavření 
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smlouvy o nájmu  pozemků parc. č. 171/1 a parc. č. 171/10, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
3) rozhodla o schválení záměru pronájmu dvou pozemků parc. č. 171/1, zahrada, o výměře 
366 m2 a parc. č. 171/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 221 m2, obojí 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k rekreačnímu účelu, 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: 14. října 2016, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu 
č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 14. října 2016. 

925/48/16 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, 
 
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: 13. října 2016. 

926/48/16 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 „Sadové úpravy 
parčíku u Společenského domu v Ostravě - Bartovicích“ o výběru nejvhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0498/2016/SŘDaŽP se zhotovitelem ZAHRADY R+R – 
realizace a údržba zahrad s.r.o., IČ 27822737, se sídlem Stará cesta 700, 739 24 Krmelín dle 
příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0498/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová            T: 31. října 2016, 
 
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0498/2016/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA            T: 31. října 2016. 

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


