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Usnesení  
51. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 16. listopadu 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

960/51/16 schvaluje program 51. schůze rady městského obvodu konané dne 16. listopadu 2016. 
961/51/16 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 

1040/42/08 z 24. září 2008, 
1169/51/13 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. 

962/51/16 1) projednala žádost JUDr. H. S., notářky se sídlem v Opavě, o vyslovení souhlasu 
s vydáním majetku (hotovost ve výši 6.820,- Kč, tři řetízky z bílého kovu, jeden řetízek ze 
žlutobílého kovu a dva přívěsky, bez hodnoty) po zemřelé Ž. K., statutárnímu městu 
Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé Ž. K. notářkou JUDr. H. S., dle bodu  
1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním vedoucího odboru organizačního 
a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. H. S. o rozhodnutí rady městského obvodu, 
dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Šárka Krkošková                              T: 22. listopad 2016. 

963/51/16 1) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0580/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem RAMSES STAVBY s.r.o., Těšínská 279/227, 716 00 Ostrava-Radvanice, 
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IČ: 29396832, pro zajištění Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu,  
 
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0581/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem J. V., XXX, 739 32 Vratimov, IČ: 70622728,  
pro zajištění Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0582/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem Ing. J. P., XXX, 747 05 Opava, IČ: 68317611, pro zajištění Mikulášské 
nadílky 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0583/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
1000,- Kč s dárcem L. B., XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 61967556, pro zajištění 
Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0584/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
1500,- Kč s dárcem R. B., XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 66694353, pro zajištění 
Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,  
 
6) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0585/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
1000,- Kč s dárcem M. L., XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 63306891, pro zajištění 
Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0586/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
1000,- Kč s dárcem J. N., XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 14565081, pro zajištění 
Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0587/2016/OaVV na finanční dar ve výši 500,- 
Kč s dárcem M. L., XXX, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 47837314, pro zajištění Mikulášské 
nadílky 2016, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0588/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem J. V., XXX, 739 34 Šenov, IČ: 72974800,  
pro zajištění Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0589/2016/OaVV na finanční dar ve výši 
2000,- Kč s dárcem BERNOLD s.r.o., Ocelářská 240/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
IČ: 26878496 pro zajištění Mikulášské nadílky 2016, dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu, 
 
11) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: 
 
zvýší běžné příjmy 
na § 3399, pol. 2321                                         o 15 tis. Kč 
 
zvýší běžné výdaje  
na § 3399, pol.51xx                                          o 15 tis. Kč 
12) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                                T: 30. listopadu 2016, 
 
13) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit 
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realizaci dle bodu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Šárka Krkošková                                   T: 30. listopadu 2016, 
 
14) zmocňuje starostku k podpisu darovacích smluv o poskytnutí finančního daru dle bodu  
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                  T: 30. listopadu 2016. 

964/51/16 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 
a Bartovice za leden – září 2016 dle přílohy č. 1  a č. 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 2016 dle přílohy  
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy  
č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 2016 dle přílohy  
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy  
č. 3 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: dle termínu zastupitelstva. 

965/51/16 1) bere na vědomí zápis č. 8 z jednání finančního výboru konaného dne 5. září 2016 dle 
přílohy č. 1 a zápis č. 9 z jednání finančního výboru konaného dne 12. října 2016 dle přílohy 
č. 2, 
 
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápisy č. 8 a č. 9 dle bodu 1 tohoto 
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva. 

966/51/16 1) projednala žádost spolku Slezský železniční spolek, IČ 05424089, o poskytnutí finančního 
daru ve výši 15.000 Kč na akci Mikulášský vlak z rozpočtu městského obvodu na rok 2016, 
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) rozhodla o neposkytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2016 spolku 
Slezský železniční spolek, IČ 05424089, ve výši 15.000 Kč na akci „Mikulášský vlak“, 
 
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o rozhodnutí rady 
městského obvodu dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                         T: 30. listopadu 2016. 

967/51/16 bere na vědomí zápis č. 8/2016 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 19. října 2016 dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu. 

968/51/16 1) projednala žádost A. M., trvale bytem XXX, Odry, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 384/2015/MBaI uzavřené dne 28. července 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0574/2016/MBaI s A. M., trvale bytem 
XXX, Odry, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost E. S., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní 
smlouvy č. 516/2014/MBaI uzavřené dne 29. prosince 2014, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0575/2016/MBaI ke smlouvě o nájmu 
bytu č. 516/2014/MBaI s E. S., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 4 
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předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost M. G., trvale bytem XXX, Slezská Ostrava, o prodloužení nájemní 
smlouvy č. 703/2015/MBaI uzavřené dne 2. prosince 2015, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0576/2016/MBaI ke smlouvě o nájmu 
bytu č. 703/2015/MBaI s M. G., trvale bytem XXX, Slezská Ostrava, dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost I. F., trvale bytem XXX, Ostrava-Radvanice, o prodloužení nájemní 
smlouvy č. 676/2013/MBaI uzavřené dne 30. prosince 2013, dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0577/2016/MBaI s I. F., trvale bytem 
XXX, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost P. G., trvale bytem XXX, Slezská Ostrava, o prodloužení nájemní 
smlouvy č. 649/2013/MBaI uzavřené dne 10. prosince 2013, dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0578/2016/MBaI s P. G., trvale bytem 
XXX, Slezská Ostrava, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
 
11) ruší usnesení č. 939/49/16 bod 12) ze dne 19. října 2016, dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu, 
 
12) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  
č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 30. listopadu 2016, 
 
13) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatků dle bodů č. 2, 4, 6, 8 
a 10 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. listopadu 2016. 

969/51/16 1) bere na vědomí ukončení funkce zapisovatelky likvidační komise L. M., bývalé 
zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,  
 
2) jmenuje Taťánu Čechovou, zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice  
a Bartovice, zapisovatelkou likvidační komise Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice. 

970/51/16 1) projednala žádost paní Z. M., bytem XXX, 70200 Ostrava, ze dne 5. 9. 2016, o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 
„Vodovodní přípojka pro zahradu, k. ú. Radvanice“ na pozemku parc č. 583/1, ostatní 
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsán na LV č. 1962, 
v rozsahu služebnosti cca 12 m2, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0529/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka pro zahradu, 
k. ú. Radvanice“ na pozemku parc č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsán na LV č. 1962, v rozsahu služebnosti cca 12 m2,  
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
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č. 2 a 3 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský           T:   25. listopadu 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
č. S 0529/2016/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,  
dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T:   25. listopadu 2016. 

971/51/16 1) projednala žádost Krizového centra Ostrava, z. s., IČ 22735283, o poskytnutí finančního 
daru ve výši 20.000 Kč na pokrytí provozních nákladů na činnost z rozpočtu městského 
obvodu na rok 2016, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) rozhodla o neposkytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2016 
Krizovému centru Ostrava, z. s., IČ 22735283, ve výši 20.000 Kč na pokrytí provozních 
nákladů, 
 
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o rozhodnutí rady 
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                                T: 30. listopadu 2016. 

972/51/16 1) projednala žádost J. B., trvale bytem XXX, Ostrava-Bartovice o uznání dluhu 
se splátkovým kalendářem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření Dohody 
o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 0593/2016/MBaI s J. B., trvale bytem XXX, 
Ostrava-Bartovice, 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: 30. listopadu 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost dle bodu 2 tohoto usnesení 
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 15. prosince 2016. 

973/51/16 1) projednala žádost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice 
o jmenování nových členů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) jmenuje členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice v souladu 
s ustanovením § 68, odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001 o organizaci a činnosti jednotek PO, 
ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. prosince 
2016: 
 
- David Zlotý, nar. XXX, 
- Jan Osmančík, nar. XXX, 
- René Solák, nar. XXX, 
 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský           T: 30. listopadu 2016, 
 
4) zmocňuje velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Radvanice k podpisu 
jmenování členů jednotky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Richard Dudek, DiS.            T: 30. listopadu 2016. 
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974/51/16 1) projednala žádost Lenky Vařekové, se sídlem Zimmlerova 2939/52, 70030 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 02182505, o udělení souhlasu a pronájem prostor garáže, bytové jednotky 
a místnosti ve sklepních prostorech v objektu Společenského domu v Ostravě-Bartovicích 
třetím osobám, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) uděluje souhlas k pronájmu prostor garáže, bytové jednotky a místnosti ve sklepních 
prostorech v objektu Společenského domu v Ostravě-Bartovicích třetím osobám, a to prostor 
garáže M. H., bytovou jednotku J. G. a místnost ve sklepních prostorech A. T. ke smlouvě  
o nájmu objektu Společenského domu č. 456/2016/MBaI uzavřené s Mgr. Lenkou 
Vařekovou, se sídlem Zimmlerova 2939/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 02182505, dle čl. 
VII., odst. 1, a to od 1. prosince 2016 do 31. prosince 2016, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 30. listopadu 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. listopadu 2016. 

975/51/16 1) projednala žádost ze dne 13. října 2016 společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s, 
se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 45193673, o sepsání 
smlouvy na dodávku vody, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0579/2016/MBaI o dodávce vody se společností 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ: 45193673, na pozemku parc. č. 624 v k. ú. Bartovice, 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: 30. listopadu 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 
vody, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová         T: 30. listopadu 2016. 

976/51/16 bere na vědomí zápis č. 18/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 24. 10. 2016 dle přílohy předloženého 
materiálu. 

977/51/16 1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy související s přijetím daru movité věci určené 
k dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice zřízené městským 
obvodem Radvanice a Bartovice, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,  
 
2) souhlasí s přijetím daru movité věci určené k dovybavení jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava - Radvanice zřízené městským obvodem Radvanice a Bartovice, dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský           T: 5. prosince 2016, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko Magistrátu města Ostravy 
o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,     
Z: Mgr. Šárka Tekielová            T: 5. prosince 2016. 
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978/51/16 1) bere na vědomí ukončení členství v komisi životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice paní Eleny Pačutové na její vlastní žádost,  
 
2) jmenuje paní Pavlínu Kozlovou členkou komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice. 

979/51/16 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
 
snižuje financování 
na pol. 8115        o   3 971 tis. Kč       
 
zvyšují neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 
na pol. 4111, ÚZ 98193       o        80 tis. Kč 
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517     o        62 tis. Kč 
 
snižují kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121       o      757 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121       o      280 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 2219, pol. 5171       o   2 150 tis. Kč   
na § 3113, pol. 5171       o      264 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5011       o      800 tis. Kč  
na § 3639, pol. 5171       o        10 tis. Kč     
na § 3745, pol. 5169       o        10 tis. Kč     
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98193      o        80 tis. Kč  
na § 2219, pol. 5169       o      280 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211, org. 16     o        62 tis. Kč  
na § 6409, pol. 5364       o        10 tis. Kč 
na § 2333, pol. 5169       o        10 tis. Kč 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková                       T: 30. listopadu 2016. 

980/51/16 1) bere na vědomí zápis č. 10/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0595/2016/MBaI s V. Ž., trvale bytem 
XXX, Moravská Ostrava, 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: 30. listopadu 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 30. listopadu 2016. 

981/51/16 1) projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2017 dle přílohy  
č. 1 – 6 předloženého materiálu a rozpočtového výhledu na léta 2018 - 2020 dle přílohy  
č. 7 předloženého materiálu, 
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2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského obvodu  
na rok 2017 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a rozpočtového výhledu na léta 2018 
– 2020 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu  
na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 - 2020 k projednání zastupitelstvu 
městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                                T: dle termínu zastupitelstva. 

982/51/16 1) projednala žádost ze dne 12. května 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, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) ruší usnesení č. 868/46/16 ze dne 7. září 2016 v plném rozsahu dle přílohy  
č. 4 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla schválit záměr pronájmu části střešního pláště a půdních prostor v budově  
č. 129/59 na pozemku parc. č. 1345, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava (odloučené pracoviště ZŠ 
Ostrava  - Radvanice, p. o.), za účelem umístění telekomunikačního zařízení, dle přílohy  
č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu  
č. 3 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   30. listopadu 2016, 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  
č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   30. listopadu 2016. 

983/51/16 1) projednala informaci o ukončení projektu „Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice“ 
zaslanou Magistrátem města Ostravy, odborem strategického rozvoje, dne 2. listopadu 2016, 
dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice“ 
realizovaného statutárním městem Ostrava v rámci Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto 
materiálu, 
 
3) souhlasí se zajištěním výstupů udržitelnosti pro městský obvod Radvanice a Bartovice 
v souladu se smlouvou č. 0332/2016/OSR pro akci „Cyklistická trasa O, Ostrava – 
Radvanice“, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu  
č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                  T:   30. listopadu 2016, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu, který bude součástí materiálu, 
jež bude předložen Radě města Ostravy k projednání pro akci „Cyklistická trasa O, Ostrava – 
Radvanice“, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                    T:   30. listopadu 2016. 

984/51/16 1) projednala oznámení o vyhlášení volného dne na Základní škole Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí oznámení o vyhlášení volného dne na Základní škole Ostrava-Radvanice, 
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Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

985/51/16 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění dotačního 
managementu pro investiční záměr energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova  
a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“ přiměřeně v souladu s ust. § 86 odst. 5 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, který 
předložil svou nabídku pod:  
pořadovým číslem 2 

D. P. R. Management s. r. o. 
Sídlo:   Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník 
IČ:    286 12 779 
z důvodu uvedeného v příloze č. 1, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0599/2016/MBaI  
na realizaci zakázky „Zajištění dotačního managementu pro investiční záměr energetické 
úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“ s uchazečem, 
který předložil svou nabídku pod:  
pořadovým číslem 1 

KRP GROUP s. r. o. 
Sídlo:  Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  27805514 
dle příloh č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0599/2016/MBaI dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský        T: 30. listopadu 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0599/2016/MBaI  
dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová         T: 30. listopadu 2016. 

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


