Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
68. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 26. července 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1317/68/17 1) schvaluje program 68. schůze rady městského obvodu konané dne 26. července 2017.
1318/68/17 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,

1319/68/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1) projednala žádost Ostravské organizace vozíčkářů, spolku, se sídlem DPS, Horymírova
3054/121, 700 30 Ostrava 30, IČ 66933579, o poskytnutí finančního příspěvku na projekt
ALDIO – alternativní doprava imobilních osob dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) rozhodla o neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu na rok 2017
Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, se sídlem DPS, Horymírova 3054/121, 700 30
Ostrava 30, IČ 6693357,

1320/68/17

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: 15. srpna 2017.
1) projednala žádost ze dne 16. ledna 2017, podanou panem F. K., bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/82, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/82, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,

1/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

68. schůze ze dne 26. července 2017

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. srpna 2017,

1321/68/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. srpna 2017.
1) projednala informaci o nesrovnalosti mezi údaji uvedenými v dodatku č. 1 a dodatku č. 2
k nájemní smlouvě č. 15010206146/2011 uzavřené s manžely P. a údaji uvedenými v katastru
nemovitostí, týkající se změny příjmení a bydliště u pozemku par. č. 2027/122 zastavěná
plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 b),
1 c), 1 d) a 1 e) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod číslem S 0376/2017/MBaI k nájemní
smlouvě č. 15010206146 ze dne 5. května 1997 s paní S. J., trvale bytem xxxxx dle přílohy
č. 1 a) předloženého materiálu,
3) projednala informaci o nesrovnalosti mezi údaji uvedenými v nájemní smlouvě
č. 131/2009/OMBŠK uzavřené s manžely P.i a údaji uvedenými v katastru nemovitostí,
týkající se změny příjmení a bydliště u pozemku par. č. 2027/129 zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0377/2017/MBaI k nájemní
smlouvě č. 131/2009/OMBŠK ze dne 22. dubna 2009 s paní S. J., trvale bytem xxxxx dle
přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. srpna 2017,

1322/68/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 vedeného pod číslem
S 0376/2017/MBaI a dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0377/2017/MBaI dle bodů č. 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. srpna 2017.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/101, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, podanou panem P. D., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/101 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/130, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, podanou paní S. A., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/130 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zaslat žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva
dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: dle termínu Rady města Ostravy,
6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení
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k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017, kterým se
zvyšují běžné příjmy
na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402

o

57 tis. Kč

zvyšuje financování
na pol. 8115

o

224 tis. Kč

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 517
o 224 tis. Kč
zvyšují běžné výdaje
na § 6330, pol. 5342, ÚZ 6402

1324/68/17

o

57 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 9. srpna 2017.
1) projednala žádost Z. M., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 361/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0380/2017/MBaI se Z. M., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost P. D., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 382/2015/MBaI uzavřené dne 22. července 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0381/2017/MBaI s P. D., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost B. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne
1. června 2005, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0382/2017/MBaI s B. K., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost M. H., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0383/2017/MBaI s M. H., trvale
bytem xxxxx, k 31. červenci 2017, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0384/2017/MBaI s L. V., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) bere na vědomí zápis č. 9/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 10
předloženého materiálu,
11) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0385/2017/MBaI s J. B., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) projednala žádost P. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
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č. 260/2016/MBaI uzavřené dne 30. června 2016, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0387/2017/MBaI s .P. B., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
14) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 9, 11 a 13 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. července 2017,

1325/68/17

15) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů č. 2,
4, 6, 8, 9, 11 a 13 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2017.
1) projednala plán kontrolní činnosti na 2. pololetí 2017 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) schvaluje plán kontrolní činnosti na 2. pololetí 2017 u příspěvkových organizací dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1326/68/17

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala žádost ze dne 4. července 2017 podanou paní E. K., pověřenou zastupováním
investičního odboru Magistrátu města Ostravy, o souhlas se vstupem osob pověřených
společností OVaK, a. s. na pozemky parc. č. 792/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, parc.
č. 790/6, ostatní komunikace, ostatní plocha a parc. č. 792/22, trvalý travní porost, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, za účelem opravy vodovodních řadů společností OVaK a. s., dle
příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit se vstupem osob pověřených společností OVaK, a. s. na pozemky
parc. č. 792/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 790/6, ostatní komunikace, ostatní
plocha a parc. č. 792/22, trvalý travní porost, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem
opravy vodovodních řadů, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. července 2017,

1327/68/17

4) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu Ostrava
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2017.
1) projednala žádost pana J. R., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky
na části pozemku parc. č. 17/3, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, o rozsahu služebnosti cca 4 m2, pro napojení stávajícího rodinného domu č. p.
364/14, stojícího na parcele č. 49, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b)
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0361/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části
pozemku parc. č. 17/3, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
se spoluvlastníky rodinného domu č.p. 364/14 – J. R., R. R. a H. P., dle přílohy č. 2 c)
předloženého materiálu,
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3) projednala žádost společnosti Ing. Martin Barteček, pověřené dle plné moci zastupováním
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly,
IČ 24729035, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající
právo umístit a provést stavbu „Ostrava - Bartovice, 1012/8 S4 – Investment NN IP-128020766/3“ na části pozemku parc. č. 1012/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, o rozsahu služebnosti cca 28 m2, pro napojení pozemku parc. č.
1012/8, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 a) až 1 c) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0360/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava - Bartovice, 1012/8 S4 –
Investment NN IP-12-8020766/3“, se společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou
společností Ing. Martin Barteček, dle přílohy č. 1 d) předloženého materiálu,
5) projednala žádost společnosti GAMA RD, spol. s r. o., pověřené dle plné moci
zastupováním pana Z. N., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky a sjezdu na
části pozemku parc. č. 2939, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, o rozsahu služebnosti cca 13 m2, pro napojení pozemku parc. č. 2907/3, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) až 3 c) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0386/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky a sjezdu
na části pozemku parc. č. 2939, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 3 d) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 20. srpna 2017,

1328/68/17

1329/68/17

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0360/2017/MBaI, č. S 0361/2017/MBaI a S 0386/2017/MBaI o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. srpna 2017.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Demolice objektů na pozemcích
p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy
o dílo č. S 0358/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: SF-zemtrade s.r.o., IČ 286 28 683,
Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého
materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0358/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 9. srpna 2017,
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0358/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. srpna 2017.
1) projednala návrh na uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-18/2017
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-18/2017 s Úřadem
práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,

5/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

68. schůze ze dne 26. července 2017

3) projednala návrh na podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce ČR, Krajská
pobočka v Ostravě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Ostravě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a č. 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. července 2017,

1330/68/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a žádosti dle bodů č. 2 a č. 4
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 10/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0388/2017/MBaI s J. J., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, OstravaVítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 1, na ulici Pátova
655/2, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0393/2017/MBaI se spolkem
CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404,
k 31. červenci 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, OstravaVítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8, na ulici Pátova
656/4, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0394/2017/MBaI ke smlouvě o nájmu
bytu č. 311/2008/MBŠaK ze dne 21. listopadu 2008, se spolkem CENTROM RDV z.s., se
sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. července 2017,

1331/68/17

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvu a dohody dle bodu č. 2, 4 a 6
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2017.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Stavební úpravy
u ul. Radvanická“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0369/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 210, Komárovská
2438/13, 746 01 Opava - Předměstí, 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 0369/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto
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Z: Ing. Věra Raisová
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T: 9. srpna 2017,

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0369/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. srpna 2017.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Projektové dokumentace pro opravy místních komunikací“ a návrh na zaslání
výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek příloh č. 1, 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Projektové dokumentace pro opravy místních komunikací“ a o zaslání výzvy
k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

1333/68/17

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2. tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 23. srpna 2017.
1) bere na vědomí informaci o neuzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „ZŠ Radvanice – Etapa 1 – stavební úpravy tělocvičny“ se společností
KAVIS, spol. s r. o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 47667664, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí informaci o omluvě a neuzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou
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zakázku malého rozsahu s dalším vyzvaným dodavatelem, jehož nabídka v celkovém
hodnocení předmětného výběrového řízení byla vyhodnocena jako 2. nejvýhodnější v pořadí
– společnosti Stavos Stavba, a. s, U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 44739494,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„ZŠ Radvanice – Etapa 1 – stavební úpravy tělocvičny“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle výsledků výběrového řízení konaného dne 10. července 2017,
4) ruší usnesení č. 1313/67/17 ze dne 12. července 2017, body č. 1, 4 a 5,
5) rozhodla o novém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„ZŠ Radvanice – Etapa 1 – Stavební úpravy tělocvičny“, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v souladu s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Směrnice
č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek ze dne 2. listopadu 2016 a zaslání výzvy a zadávací
dokumentace k podání nabídky na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu a za podmínek
dle přílohy č. 4, 5 a 6 předloženého materiálu,
6) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Petra Janečková, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Jana Cielecká, referent odboru majetkového, bytového a investic
7) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu
dle bodu č. 5 tohoto usnesení radě městského obvodu k projednání,
Z: Petra Janečková
T: 28. července 2017,
8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výzvy a zadávací dokumentace dle bodu
č. 5 tohoto usnesení,
Z.: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. července 2017.
Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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