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Usnesení  
53. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 14. prosince 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

1002/53/16 schvaluje program 53. schůze rady městského obvodu konané dne 14. prosince 2016. 
1003/53/16 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, 
890/47/16 z 21. září 2016, 
902/47/16 z 21. září 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. 

1004/53/16 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, 
č. 168/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016, 
č. 169/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016, 
č. 170/12/16 ze dne 13. října 2016, 
zůstávají 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 
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městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. prosince 2016. 

1005/53/16 1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2017  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1006/53/16 1) stanoví celkový počet zaměstnanců Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice 
ke dni 1. lednu 2017 následovně: 
 
a) 40 zaměstnanců v pracovním poměru, 
b) maximálně 80 zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu. 

1007/53/16 1) projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0711/2015 uzavřené s FABEX MEDIA 
s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0711/2015 uzavřené s FABEX 
MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit 
realizaci úkolu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 31. prosince 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                                   
č. 0711/2015 uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 
651/16, IČ 26849976, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 31. prosince 2016. 

1008/53/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 
organizace, IČ 70987700, o schválení vyřazení majetku, z důvodu jeho poškození                            
a nefunkčnosti v celkové hodnotě 273.294,42 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s vyřazením majetku Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvkové organizace, IČ 70987700, z důvodu jeho poškození a nefunkčnosti v celkové 
hodnotě 273.294,42 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku základní školy                 
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.   T: 21. prosince 2016. 

1009/53/16 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, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1010/53/16 bere na vědomí zápis č. 19/2016 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 21. 11. 2016 dle přílohy předloženého 
materiálu. 

1011/53/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 
organizace, IČ 70987700, o schválení nájemní smlouvy se spolkem Naše srdce - Amaro Ilo, 
se sídlem Osvoboditelů 67/46, 748 01 Hlučín, IČ 26636191, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, 
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Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, IČ 70987700 a Naše srdce - Amaro Ilo, spolek,                
se sídlem Osvoboditelů 67/46, 748 01 Hlučín, IČ 26636191, na bezúplatný pronájem 
pozemku a prostor školy, situované u budovy a v budově odloučeného pracoviště na ulici 
Trnkovecká 867/55, na parc č. 258/3 (část), parc.č. 258/8, a parc. č. 258/4 v k. ú. Radvanice, 
za účelem provozování volnočasových aktivit s dětmi školy, 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, DiS.   T: 15. prosince 2016. 

1012/53/16 1) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 751/2015/MBaI uzavřené dne 30. prosince 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0647/2016/MBaI s XXX trvale bytem 
XXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 35/2015/MBaI uzavřené dne 30. ledna 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0648/2016/MBaI s XXX, trvale bytem 
XXX, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 14/2015/MBaI uzavřené dne 28. ledna 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0649/2016/MBaI  
ke smlouvě o nájmu bytu č. 14/2015/MBaI s XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy  
č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 536/2014/MBaI uzavřené dne 31. prosince 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0650/2016/MBaI  
ke smlouvě o nájmu bytu č. 536/2014/MBaI s XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy 
č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 702/2015/MBaI uzavřené dne 2. prosince 2015, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0655/2016/MBaI  
ke smlouvě o nájmu bytu č. 702/2015/MBaI s XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy 
č. 10 předloženého materiálu, 
 
11) projednala žádost XXX, trvale bytem XXX, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 718/2015/MBaI uzavřené dne 15. prosince 2015, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0661/2016/MBaI  
ke smlouvě o nájmu bytu č. 718/2015/MBaI s XXX, trvale bytem XXX, dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu, 
 
13) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  
č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 31. prosince 2016, 
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14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatků dle bodů č. 2, 4, 6, 
8, 10 a 12 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. prosince 2016. 

1013/53/16 1) projednala žádost ze dne 12. května 2016 podanou společností T-Mobile Czech Republic, 
a.s., sídlem Pohraniční 27, 703 00 Ostrava, IČ 64949681, o uzavření smlouvy o nájmu části 
nemovitosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0592/2016/MBaI o nájmu části nemovitosti  
se společností T-Mobile Czech Republic, a.s., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava, IČ 64949681, 
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: 20. prosince 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0592/2016/MBaI o nájmu 
části nemovitosti dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 20. prosince 2016. 

1014/53/16 1) projednala žádost ze dne 30 listopadu 2015 o pronájem pozemku parc. č. 2027/44,  
o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem XXX, bytem 
XXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0656/2016/MBaI s panem XXX, bytem XXX, 
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:   20. prosince 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0656/2016/MBaI 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   20. prosince 2016. 

1015/53/16 1) projednala žádost Naše srdce – Amaro Ilo, spolek, IČ 26636191 o poskytnutí finančního 
daru ve výši 19.200 Kč na mzdy pedagogických pracovnic, působících v dětském klubu pro 
děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v ZŠ Trnkovecká, 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 Naše 
srdce – Amaro Ilo, spolek, IČ 26636191, ve výši 19.200 Kč na mzdy pedagogických 
pracovnic, 
 
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: 23. prosince 2016. 

1016/53/16 1) projednala návrh vedoucího odboru SŘDaŽP na vyřazení projektových dokumentací                  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 
 
- PD Zastávka Těšínská, v účetní hodnotě 4 284,00 Kč, pořízeno v r. 2006, 
- PD Značení pro zastávku Těšínská, v účetní hodnotě 9 450,39 Kč, pořízeno v r. 2006, 
 
2) projednala návrh vedoucího odboru MBaI na vyřazení projektových dokumentací                     
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu: 



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

5/9   

53. schůze ze dne 14. prosince  2016 
 

 
- PD Studánka Bučina, v účetní hodnotě 25 000,00 Kč, pořízeno v r. 2009, 
- PD Revitalizace území pod LDN, v účetní hodnotě 25 000,00 Kč, pořízeno v r. 2009, 
- PD Revitalizace území pod LDN, v účetní hodnotě 8 520,00 Kč, pořízeno v r. 2009, 
- Dům s pečovatelskou službou II: 
   - Investiční záměr na akci, v účetní hodnotě 198 000,00 Kč, pořízeno v r. 2012, 
   - Inženýrská činnost, v účetní hodnotě 14 520,00 Kč, pořízeno v r. 2014, 
   - Přepracování projektové dokumentace, v účetní hodnotě 58 080,00 Kč, pořízeno v r. 2015, 
- PD Vytápění BD Kobrova 2/646, Ostrava – Radvanice, v účetní hodnotě 38 400,00 Kč, 
pořízeno v r. 2011 
- PD Sanace stropní konstrukce v BD U Statku 6/185, Ostrava – Bartovice, v účetní hodnotě 
42 000,00 Kč, pořízeno v r. 2010, 
 
3) rozhodla o vyřazení projektových dokumentací dle bodu č. 1 a č. 2 tohoto usnesení z účetní 
evidence, 
 
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu odúčtovat projektové dokumentace dle bodu  
č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. prosince 2016. 

1017/53/16 1) projednala záměr prodeje přebytečného majetku městského obvodu - prstene ze žlutého 
kovu s červeným kamenem, získaný z pozůstalosti po zemřelé p. XXX, nar. XXX, zemř. 
XXX, posl. bytem XXX, a náramku z bižuterie, řetízku s hvězdou, řetízku s židovskou 
hvězdou a náramku ze stříbra nepatrné hodnoty z pozůstalosti po zemřelé p. XXX, nar. XXX, 
zemř. XXX, posl. bytem Vítkov, Švermova 248, 
 
2) rozhodla o záměru prodat šperky získané z pozůstalosti dle bodu č. 1 tohoto usnesení                  
a přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rada jmenuje tříčlennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru prodeje“                    
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení: 
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda, 
2. Aleš Boháč, MBA, 
3. Ing. Kateřina Kusynová, 
 
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 23. prosince 2016, 
 
5) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu záměru dle bodu č. 2 tohoto usnesení 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 23. prosince 2016. 

1018/53/16 1) projednala návrh dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0657/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo                               
č. S 0394/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a společností Enespo, s.r.o., Buničitá 201/2, 739 32 Vratimov,  
IČO: 27774571, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 (vedený pod č. S 0657/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo                    
č. S0394/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a společností Enespo, s.r.o., Buničitá 201/2, 739 32 Vratimov,  
IČO: 27774571, 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: 31. prosince 2016, 
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 (vedeného pod  
č. S0657/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0394/2016/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. prosince 2016. 

1019/53/16 1) projednala návrh dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0659/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo                               
č. S 0318/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a společností Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, IČO: 44739494, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 (vedený pod č. S 0659/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo  
č. S 0318/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Radvanice a Bartovice a společností Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, IČO: 44739494, 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: 31. prosince 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 (vedeného pod  
č. S 0659/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0318/2016/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. prosince 2016. 

1020/53/16 1) ruší usnesení č. 994/52/16 ze dne 30. listopadu 2016,  
 
2) projednala opětovně návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého a nemovitého majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice                  
a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého a nemovitého majetku statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 31. prosince 2016, 
 
5) ukládá předsedkyni likvidační komise zajistit likvidaci vyřazeného majetku a vyhotovit 
protokol o provedení likvidace majetku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
Z: Žaneta Rojíčková   T: 31. prosince 2016. 

1021/53/16 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková 
organizace, IČ 70987734, o schválení použití částky z rezervního fondu na opravu odvětrání 
kotelny ve výši 47.190,- Kč, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 47.190,- Kč na opravu odvětrání kotelny 
Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734,  
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku mateřské školy                   
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS.   T: 21. prosince 2016. 

1022/53/16 1) projednala žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu Radvanice                
a Bartovice na rok 2016 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Radvanice dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu Radvanice                           
a Bartovice na rok 2016 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Radvanice, IČ 64989950,                
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ve výši 20.000,00 Kč a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  
 
3) zmocňuje místostarostu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. prosince 2016. 

1023/53/16 1) projednala žádost podanou dne 24. října 2016 společností One Energy & One Mobile a.s., 
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava o sepsání smlouvy o sdružených 
službách dodávky elektřiny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0652/2016/MBaI o sdružených službách dodávky 
elektřiny se společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34,  
702 00 Moravská Ostrava, IČ: 01879880, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s úpravou 
kontaktní osoby u odběratele, 
 
3) projednala návrh plné moci mezi společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem 
Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava a statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Radvanice a Bartovice k převedení odběrného místa na ulici Těšínská 1380/320, 
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla souhlasit s plnou mocí k převedení odběrného místa na ulici Těšínská 1380/320, 
Ostrava-Radvanice, ke společnosti One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 
3322/34, 702 00 Moravská Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  
č. 2 a 4 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   31. prosince 2016, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 
elektřiny, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   31. prosince 2016. 

1024/53/16 1) projednala návrh smlouvy č. S 0651/2016/MBaI o sdružených službách dodávky zemního 
plynu zaslané společností ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2,  
702 00 Moravská Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0651/2016/MBaI o sdružených službách dodávky 
zemního plynu se společností ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2,  
702 00 Moravská Ostrava, IČ: 02639564, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala návrh plné moci mezi společností ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem 
Denisova 639/2, 702 00 Moravská Ostrava a statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Radvanice a Bartovice k převedení odběrného místa na ulici Revírní 849/4, 
Ostrava-Radvanice a odběrného místa na par. č. 2099, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla souhlasit s plnou mocí k převedení odběrného místa na ulici Revírní 849/4, 
Ostrava-Radvanice a odběrného místa na par. č. 2099, Ostrava-Radvanice  
ke společnosti ENWOX ENERGY s.r.o., se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Moravská 
Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  
č. 2 a 4 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   31. prosince 2016, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 
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zemního plynu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   31. prosince 2016. 

1025/53/16 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0662/2016/MBaI, k pojistné smlouvě  
č. 0509123018, vedené pod. č. S 609/2013/MBaI, s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., 
se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451, na pojištění odpovědnosti 
zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, týkající se nově jmenovaných i stávajících 
členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice a  Ostrava – Bartovice,  
s roční sazbou ve výši 10 965,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0662/2016/MBaI, s Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451,  
na pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli, týkajícího  
se nově jmenovaných i stávajících členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - 
Radvanice a Ostrava – Bartovice, s roční sazbou ve výši 10 965,- Kč, dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 20. prosince 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod  
č. S 0662/2016/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. prosince 2016. 

1026/53/16 1) v bodu č. 1 usnesení č. 1001/52/16 ze dne 30. listopadu 2016, mění text  
„snižují kapitálové výdaje 
na § 3745, pol. 5169       o      214 tis. Kč“  
na text 
„snižují kapitálové výdaje 
na § 3745, pol. 6121       o      214 tis. Kč“  
 
2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
zvyšuje financování 
na pol. 8115        o      253 tis. Kč 
zvyšují daňové příjmy 
na pol. 1511        o      100 tis. Kč 
zvyšuje konsolidace 
na § 6330, pol. 4134       o      253 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5342       o      253 tis. Kč 
snižují běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5011       o      465 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5021, org. 16      o      150 tis. Kč   
na § 3639, pol. 5137       o        52 tis. Kč 
zvyšují kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6122       o        52 tis. Kč 
na § 3613, pol. 6121       o      225 tis. Kč 
zvyšují běžné výdaje 
na § 3612, pol. 5xxx       o      300 tis. Kč  
na § 6171, pol. 5xxx       o      170 tis. Kč 
na § 6112, pol. 5xxx       o        20 tis. Kč  
na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88      o      228 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88      o        10 tis. Kč 
na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88      o        15 tis. Kč 
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3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 31. prosince 2016. 

Tisková 
oprava 
usnesení č. 
958/50/16 

V bodě 2) se text „parc. č. 3277/3“ nahrazuje textem „parc. č. 3277/6“. 

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


