Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
62. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 3. května 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1180/62/17
1181/62/17

Obsah
1) schvaluje program 62. schůze rady městského obvodu konané dne 3. května 2017.
1) projednala návrh na uzavření příkazní smlouvy č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění
administrace a dotačního managementu a vypracování závěrečné monitorovací zprávy
pro projekt „Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“, se společností ProFaktum, s.r.o.,
IČ 28568087, se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín dle přílohy tohoto materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění administrace
a dotačního managementu a vypracování závěrečné monitorovací zprávy pro projekt „Sídelní
zeleň – Fryštátská v k.ú. Radvanice“, se společností ProFaktum, s.r.o., IČ 28568087,
se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín dle přílohy tohoto materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření příkazní smlouvy č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění
administrace a dotačního managementu a vypracování závěrečné monitorovací zprávy
pro projekt „Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. května 2017,

1182/62/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy
č. S 0190/2017/SŘDaŽP na zajištění administrace a dotačního managementu a vypracování
závěrečné monitorovací zprávy pro projekt „Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“, dle
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA.
T: 31. května 2017.
1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení dodavatele
DAFESTA s.r.o., Nádražní 228, 747 31 Velké Hoštice, IČ 28650638 z účasti v zadávacím
řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Souvislá údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek
Fryštátská – ul. Pod Kaplí“, který nesplnil všechny stanovené požadavky zadavatele, dle
příloh č. 2, 3 předloženého materiálu,
2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu rozhodnutí
o vyloučení dodavatele, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. května 2017,
3) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Souvislá údržba chodníků
na ul. Těšínské, úsek Fryštátská – ul. Pod Kaplí“ o výběru nejvýhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0097/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: SF-zemtrade s.r.o.,
Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, dle příloh č. 1, 2, 4 předloženého
materiálu,

1/13

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

62. schůze ze dne 3. května 2017

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 097/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 19. května 2017,

1183/62/17

5) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 097/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. května 2017.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2015, o místním poplatku ze psů, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 7/2015, o místním poplatku ze psů, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zaslat stanovisko Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice k návrhu obecně závazné vyhlášky dle bodu č. 2 tohoto usnesení
odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 15. května 2017,

1184/62/17

1185/62/17

1186/62/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. května 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 4/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 19. dubna 2017
dle příloh předloženého materiálu.
1) bere na vědomí ukončení funkce zapisovatelky likvidační komise T. Č., bývalé
zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
2) jmenuje J. C., zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
zapisovatelkou likvidační komise Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, a to
s účinností od 4. května 2017.
1) projednala žádost ze dne 10. dubna 2017, podanou panem F. V., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 1055, zahrada, o celkové výměře 1368 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1055, zahrada, o celkové výměře
1368 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 15. května 2017,

1187/62/17
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. května 2017.
1) projednala žádost podanou dne 24. dubna 2017 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. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části komunikace na části
pozemku parc. č. 193/3, orná půda, o výměře 2.099 m2, v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1
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předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0193/2017/MBaI ke smlouvě
č. S 673/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 spočívající v povinnosti statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, OstravaRadvanice, PSČ 716 00, IČ: 00845451, na části pozemku parc. č. 193/3, orná půda, o výměře
2.099 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby části komunikace 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 č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. dubna 2017,

1188/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
č.S 0193/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. dubna 2017.
1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých
nabídek, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0180/2017/MBaI
na realizaci zakázky PD „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41
v Ostravě - Radvanicích“ s dodavatelem, který jako účastník výběrového řízení předložil
svou nabídku pod pořadovým číslem 1:
Projekce Guňka s. r.o.
Sídlo: Hasičská 617, 739 34 Šenov
IČ: 01508504,
dle příloh č. 1až 3 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0180/20176/MBaI dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. května 2017,

1189/62/17

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0180/2017/MBaI
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. května 2017.
1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých
nabídek, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0192/2017/MBaI
na realizaci zakázky „Stavební úpravy MŠ Bartovice – výměna elektroinstalace,
zdravotechniky a vytápění v pavilonu MŠ“ s dodavatelem, který jako účastník výběrového
řízení předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2:
FENBAU s. r. o.
Sídlo: Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 25815458,
dle příloh č. 1až 3 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0192/2017/MBaI dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. května 2017,
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3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0192/2017/MBaI dle
bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. května 2017.
1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0191/2017/MBaI mezi společností Recte.cz s.r.o.,
Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava, Moravská - Ostrava, IČO: 61972690 a statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0191/2017/MBaI mezi společností
Recte.cz s.r.o., Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava, Moravská - Ostrava, IČO: 61972690
a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281,
716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2017,

1191/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy č. S 191/2017/MBaI,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. května 2017.
1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0189/2017/MBaI mezi společností
ProFaktum s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087 a statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0189/2017/MBaI mezi společností ProFaktum
s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087 a statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2017,

1192/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy č. S 189/2017/MBaI,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. května 2017.
1) projednala žádost společnosti Auto – Luka s.r.o., Jirská 617/24, Ostrava – Přívoz 702 00,
IČ: 26782341 o odprodeji vozidla Chrysler Voyager, SPZ 3T4 1666, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o neuzavření kupní smlouvy č. S 0188/2017/MBaI, se společnosti Auto –
Luka s.r.o., Jirská 617/24, Ostrava – Přívoz 702 00, IČ: 26782341, o odprodeji automobilu
Chrysler Voyager, SPZ 3T4 1666, jež je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1193/62/17

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2017.
1) projednala žádost ze dne 24. dubna 2017 společnosti GreenGas, a.s., se sídlem Rudé
armády 637, 739 21 Paskov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 1095, zahrada, o celkové výměře 733 m2, parc.
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č. 1104/1, ovocný sad, o celkové výměře 41 432 m2, parc. č. 1104/2, zahrada, o celkové
výměře 2 002 m2, parc. č. 1104/3, ostatní plocha, o celkové výměře 931 m2, parc. č. 1112,
ostatní plocha, o celkové výměře 5 126 m2, parc. č. 1613, trvalý travní porost, o celkové
výměře 1 420 m2, parc. č. 1615, orná půda, o celkové výměře 3 222 m2, parc. č. 1616, trvalý
travní porost, o celkové výměře 521 m2, parc. č. 1619, zahrada, o celkové výměře 86 m2,
parc. č. 1620/2, zahrada, o celkové výměře 287 m2, parc. č. 3241, ostatní plocha, o celkové
výměře 636 m2, parc. č. 3251, ostatní plocha, o celkové výměře 6 428 m2, parc. č. 3258,
ostatní plocha, o celkové výměře 8 642 m2, parc. č. 3270/1, vodní plocha, o celkové výměře
2 403 m2, parc. č. 3270/2, vodní plocha, o celkové výměře 1 506 m2, parc. č. 3277/1, ostatní
plocha, o celkové výměře 11 998 m2, parc. č. 3277/14, ostatní plocha, o celkové výměře
5 089 m2, parc. č. 790/1, ostatní plocha, o celkové výměře 2 290 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému
obvodu Radvanice a Bartovice z důvodu provedení kontrolního atmogeochemického
průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného měření dynamiky
výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení problematiky
metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, s podmínkou, že pozemky
výše uvedené, po ukončení stavby budou vráceny do původního, provozuschopného stavu
a to v rozsahu dotčeného území a že nebudou prováděny práce na místních komunikacích
a nebude proveden žádný zásah do povrchu místních komunikací 3 a 4 třídy (tj. chodníky),
případně budov stojících na výše uvedených pozemcích,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. května 2017,

1194/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. května 2017.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0168/2017/MBaI o dodávce vody z vodovodu VV číslo
34169 na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice se společností Severomoravské vodárny
a kanalizace a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mar. Hory, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0168/2017/MBaI o dodávce vody z vodovodu VV číslo
34169 na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice se společností Severomoravské vodárny
a kanalizace a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mar. Hory, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
3) projednala návrh převodu odběru mezi společností Severomoravské vodárny a kanalizace
a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mar. Hory a statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Radvanice a Bartovice k zajištění dodávky vody z vodovodu a odvedení
odpadních vod kanalizací na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
4) rozhodla souhlasit s převodem odběru dodávky vody z vodovodu a odvedení odpadních
vod kanalizací na ulici Šmídova 798/24, Ostrava-Radvanice, ke společnosti Severomoravské
vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mar. Hory, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. května 2017,
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6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dodávce vody a převodu
odběru dodávky vody dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. května 2017.
1) projednala žádost společnosti Costruzione s. r. o., se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava,
IČ: 29448590 o potvrzení, že provedené stavby „MŠ Bartovice – stavební úpravy sociálního
zařízení dětí“, „Výstavba chodníku podél ul. Těšínská v úseku od Ozdravného centra Ještěrka
po zastávku Ještěrka“ a „Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava-Radvanice“
jsou jako referenční, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla potvrdit, že provedená stavba „MŠ Bartovice – stavební úpravy sociálního
zařízení dětí“, realizovaná společností Costruzione s. r. o., se sídlem Spojů 835/2, 708 00
Ostrava, IČ: 29448590, je jako referenční, s tím, že byla provedena v předepsané kvalitě, bez
vad a nedodělků a při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smlouvy o dílo
a dodatku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla potvrdit, že provedená stavba „Výstavba chodníku podél ul. Těšínská v úseku
od Ozdravného centra Ještěrka po zastávku Ještěrka“, realizovaná společností
Costruzione s. r. o., se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava, IČ: 29448590, je jako referenční,
s tím, že byla provedena v předepsané kvalitě, bez vad a nedodělků a při dodržení sjednaných
termínů a sjednané ceny v rámci smlouvy o dílo a dodatku dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4) rozhodla potvrdit, že provedená stavba „Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického,
Ostrava-Radvanice“, realizovaná společností Costruzione s. r. o., se sídlem Spojů 835/2,
708 00 Ostrava, IČ: 29448590, je jako referenční, s tím, že byla provedena v předepsané
kvalitě, bez vad a nedodělků a při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci
smlouvy o dílo a dodatku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2,
3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. května 2017,

1196/62/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení dle bodu č. 2, 3 a 4 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. května 2017.
1) projednala návrhy souhlasů zřizovatele se zapojením mateřských škol do projektu kraje
financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí ze zapojením mateřských škol do projektu kraje financovaného z operačního
programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem dle
přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 1 a 2 tohoto
usnesení
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 5. května 2017,

1197/62/17
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasů zřizovatele se zapojením
mateřských škol do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2
předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. května 2017.
1) projednala návrh dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0187/2017/MBaI ke smlouvě
o sdružených službách dodávek elektřiny oprávněnému odběrateli č. S 0652/2016/MBaI,
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se společností One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00
Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0187/2017/MBaI ke smlouvě
o sdružených službách dodávek elektřiny oprávněnému odběrateli č. S 0652/2016/MBaI 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, Těšínská
87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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 Společenského domu, na ulici
Bartovická 459/8, Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) rozhodla souhlasit s plnou mocí k převedení odběrného místa Společenského domu,
na ulici Bartovická 459/8, Ostrava-Bartovice, ke společnosti One Energy & One Mobile a.s.,
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2
a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. května 2017,

1198/62/17

1199/62/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 o sdružených službách
dodávky elektřiny a plné moci k převedení odběrného místa, dle přílohy č. 2 a 4 tohoto
materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. května 2017.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 13/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. června 2017.
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
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1200/62/17

1201/62/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) bere na vědomí zápis č. 23/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 27. 3. 2017 dle přílohy č.1 předloženého
materiálu.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
o stanovisko k případnému převodu spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 1707,
ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 711 m2, parc. č. 1696/2, ostatní komunikace,
ostatní plocha, o výměře 1213 m2, parc. č. 1167/131, vodní plocha, o výměře 110 m2, parc.
č. 1617/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 558 m2, parc. č. 1628/3, vodní
plocha, o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 1343
m2, parc. č. 1735, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 1222 m2, parc. č. 1566/7,
vodní plocha, o výměře 245 m2, vše v katastrálním území Bartovice, obec Ostrava a jejich
následným svěřením do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle příloh č. 1 až 3
předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s případným převodem spoluvlastnických podílů k pozemkům parc.
č. 1707, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 711 m2, parc. č. 1696/2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, o výměře 1213 m2, parc. č. 1167/131, vodní plocha, o výměře
110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 558 m2, parc.
č. 1628/3, vodní plocha, o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní komunikace, ostatní plocha,
o výměře 1343 m2, parc. č. 1735, ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 1222 m2,
parc. č. 1566/7, vodní plocha, o výměře 245 m2, vše v katastrálním území Bartovice, obec
Ostrava a jejich následným svěřením do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. května 2017,

1202/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska k případnému převodu
spoluvlastnických podílů dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. května 2017.
1) projednala informaci o ukončení projektu “EKOTERMO III“ zaslanou Magistrátem města
Ostravy, odborem strategického rozvoje dne 27. dubna 2017, dle příloh č. 1 a č. 2
předloženého materiálu,
2) bere na vědomí informaci o ukončení projektu „EKOTERMO III“ realizovaného
statutárním městem Ostrava v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle příloh č. 1
a č. 2 tohoto materiálu,
3) souhlasí se zajištěním výstupů udržitelnosti pro městský obvod Radvanice a Bartovice
v souladu se smlouvou č. 2851/2014/OSR pro akci „EKOTERMO III“, 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: 15. května 2017,
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu, který bude součástí materiálu,
jež bude předložen Radě města Ostravy k projednání pro akci „EKOTERMO III“, dle přílohy
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č. 1 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. května 2017.
1) projednala
a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice
za rok 2016 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu,
b) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 za rok 2016 pro statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 přeloženého materiálu,
c) zápisy z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 za organizace:
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava -Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
d) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 za rok 2016 pro
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava – Bartovice, Za ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 14 až 16 předloženého materiálu,
2) schvaluje
a) účetní závěrku příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, sestavenou ke dni
31. 12. 2016 za rok 2016, a to
- ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- MŠ Ostrava - Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
dle příloh č. 14 až 16 předloženého materiálu,
b) výsledek hospodaření a příděly do fondů příspěvkových organizací, a to takto:
MŠ Radvanice
MŠ Bartovice
ZŠ Vrchlického

Výsledek hospodaření
Rezervní fond
Fond odměn
1 870,00 Kč
1 870,00 Kč
- Kč
135 522,56 Kč
105 522,56 Kč
30 000,00 Kč
170 770,37 Kč
140 770,37 Kč
30 000,00 Kč

3) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení
účetních závěrek,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 30. června 2017,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit
- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2016
(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad,
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016,
- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2016,
- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2016
dle příloh č. 1 až 12 předloženého materiálu,
b) schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 za rok 2016 pro statutární město
Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 předloženého materiálu,
9/13

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

1204/62/17

62. schůze ze dne 3. května 2017

c) pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o schválení účetní závěrky,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. června 2017,
5) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu
za rok 2016 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice za rok 2016 k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o převod finančních prostředků ve výši 140.000,- Kč z rezervního fondu
do investičního fondu, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 140.000,- Kč z rezervního fondu
do investičního fondu Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

1205/62/17

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 1 a 2,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 17. května 2016.
1) projednala žádost ze dne 13. března 2017, podanou panem R. O., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 690/27, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, v
k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0181/2017/MBaI s panem R. O., bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1b) předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci, dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. května 2017,

1206/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0181/2017/MBaI ,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. května 2017.
1) projednala žádost JUDr. Hanuše Jelínka, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu
s vydáním majetku (nevyplacený důchod ve výši 8.388,- Kč u České správy sociálního
zabezpečení a 1 ks řetízku z bílého kovu uloženého v Městské nemocnici Ostrava)
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. notářem JUDr. Hanušem Jelínkem, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1207/62/17

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notáře JUDr. Hanuše
Jelínka o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 15. května 2017.
1) projednala žádost ze dne 14. března 2017 Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava, o stanovisko k odejmutí pozemků parc. č. 646/4, parc. č. 654/1, parc. č. 656,
v k. ú. Radvanice a pozemku parc. č. 1182/6, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla nesouhlasit s odejmutím pozemků parc. č. 646/4, parc. č. 654/1, parc. č. 656,
v k. ú. Radvanice a pozemku parc. č. 1182/6, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle
přílohy č. 2a předloženého materiálu po úpravě,
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. května 2017,

1208/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska k odejmutí pozemků dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. května 2017.
1) projednala žádost o krátkodobou výpůjčku pozemků podanou dne 11. dubna 2017
občanským sdružením RABA Motosport, se sídlem Paculova 10, 716 00 Ostrava-Radvanice,
IČ: 22723161, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje krátkodobou výpůjčku pozemků:
část pozemku parc. č. 730/12, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o velikosti
cca 4 000 m2,
část pozemku parc. č. 780/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 1 000 m2,
část pozemku parc. č. 730/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o velikosti
cca 200 m2,
část pozemku parc. č. 694/1, ostatní plocha, jiná plocha o velikosti cca 1 000 m2,
vše v k.ú. Radvanice, spolku RABA Motosport, na období od úterý 18. července 2017
od 8:00 hodin do úterý 25. července 2017 do 20:00 hodin, 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: 15. června 2017,

1209/62/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s krátkodobou výpůjčkou
pozemků, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. června 2017.
1) projednala žádost pana Y. Q. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu části kanalizační přípojky na části pozemku parc.
č. 488/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 8 m2, pro napojení novostavby rodinného domu na pozemku par. č. 498 na
stávající jednotnou kanalizaci, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0183/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části kanalizační přípojky na části
pozemku parc. č. 488/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s panem Y. Q., dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost pana R. K. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu na části pozemku parc. č. 1891, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 38 m2, pro napojení novostavby rodinného domu na pozemku par.
č. 1880/2, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0185/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu sjezdu na části pozemku
parc. č. 1891, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, s panem R. K., dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2
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a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. května 2017,
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 183/2017/MBaI a č. S 0185/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. května 2017.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402, org. 517

o

200 tis. Kč

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 103x33063
na pol. 4116, ÚZ 14004

o
o

226 tis. Kč
450 tis. Kč

zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o 1 000 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121
na § 3111, pol. 6121

o 3 300 tis. Kč
o 565 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121
na § 3111, pol. 6121

o 1 443 tis. Kč
o 2 422 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063
na § 3113, pol. 5331, ÚZ 7402, org. 517

o
o

zvyšují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004
na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7402, org. 517
na § 3612, pol. 5171

o 450 tis. Kč
o
80 tis. Kč
o 1 000 tis. Kč

226 tis. Kč
120 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 17. května 2017.
1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0194/2017/SŘDaŽP mezi společností Dobrá
zakázka s.r.o., IČ 28631595, se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská
87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0194/2017/SŘDaŽP mezi společností Dobrá
zakázka s.r.o., IČ 28631595, se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská
87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. května 2017,
4) zmocňuje
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č. S 194/2017/SŘDaŽP, dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. května 2017.

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

