Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
84. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 18. června 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1999/84/14 schvaluje program 84. schůze rady městského obvodu konané dne 18. června 2014.
2000/84/14 1. souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,
že usnesení č.:
553/33, bod 2. z 28. ledna 2004,
1580/89, bod 2 g) z 29. března 2006,
253/12, bod 2. z 9. května 2007,
2085/79 z 21. dubna 2010 + 2200/82 z 2. června 2010,
78/4, bod 4. z 19. ledna 2011,
146/7 bod 4. z 2. března 2011,
772/33/12 z 25. dubna 2012,
773/33/12 z 25. dubna 2012,
1023 bod 3./43/12 z 10. října 2012,
1777/73/14 bod 3. z 15. ledna 2014,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2001/84/14

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010022
(č. 0255/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010065
(č. 0256/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010071
(č. 0257/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010075
(č. 0258/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010063
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(č. 0259/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010027
(č. 0260/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121012639
(č. 0261/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010068
(č. 0262/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010059
(č. 0263/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4121010056
(č. 0264/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit
realizaci dle bodů 1 - 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 15. července 2014,
12. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smluv dle bodů 1 - 10
tohoto usnesení,
2002/84/14

Z: Richard Dudek, DiS.
T: 15. července 2014.
1. rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce
MŠ Bartovice II. etapa“ o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0243/2014/MBaI s vybraným uchazečem za cenu nejvýše přípustnou
4.068.966,42 Kč bez DPH se zhotovitelem:
Taylor stavební s.r.o.,
se sídlem: Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice ,
IČ: 27771105,
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0243/2014/MBaI dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2014,
3. zmocňuje starostku
městského obvodu k
č. S 0243/2014/MBaI dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2014.
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1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011,
2. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011,

2004/84/14

3. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu
zaslat stanovisko k návrhu vyhlášky dle bodu 1. tohoto usnesení na Magistrát města
Ostravy,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 4. července 2014.
1. projednala žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 8/2014 o umístění stavby
„Přístupový chodník k areálu PMB-ZOS“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 8/2014 o umístění stavby „Přístupový
chodník k areálu PMB-ZOS“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 4. července 2014,

2005/84/14

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
veřejnoprávní smlouvy dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 4. července 2014.
1. odvolává z funkce ředitelku Základní školy Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55,
příspěvková organizace Mgr. Věru Kuchařovou, s účinností od 1. července 2014,
2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 30. června 2014,

2006/84/14

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Ing. Štěpána
Košťála, k podpisu odvolání z funkce ředitelky Mgr. Věry Kuchařové, dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 19. června 2014.
1. projednala žádost Nadace LANDEK Ostrava o poskytnutí finančního daru dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o neposkytnutí finančního daru Nadaci LANDEK Ostrava, IČ 60340053
z rozpočtu městského obvodu na rok 2014,

2007/84/14

3. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele
o výsledku projednání žádosti dle bodu 2. a) tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 25. června 2014.
1. rozhodla o zadání podlimitní veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy bytového
domu, na ul. Revírní 4 v Ostravě - Radvanicích“, formou otevřeného řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zaslání výzvy
zájemcům k podání nabídky na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu a za podmínek
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, 4 předloženého materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
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členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
3. Ing. Štěpán Rainisch, jednatel společnosti TRAINER s.r.o.
náhradníci členů
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Lenka Kičmerová, projektový manažer TRAINER s.r.o.
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
3. Ing. Jakub Guňka, zpracovatel dokumentace předmětné stavby
4. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
5. Ing. Štěpán Rainisch, jednatel společnosti TRAINER s.r.o.
náhradníci členů
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
3. Jan Kania, jednatel projekční společnosti PPS Kania s.r.o.
4. Ing. Svatopluk Běrský,vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
5. Lenka Kičmerová, projektový manažer TRAINER s.r.o.

2008/84/14
2009/84/14

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1.
tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle zákonných lhůt.
rozhodla o zrušení usnesení č. 1998/83/14 ze dne 4. června 2014 v celém rozsahu.
1. rozhodla na základě zprávy z výběrového řízení o pořadí jednotlivých nabídek, výběru
nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0265/2014/MBaI ve věci veřejné
zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavby „Snížení energetických ztrát objektu MŠ
na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“ s uchazečem, který předložil svou nabídku
pod pořadovým číslem 1, za cenu nejvýše přípustnou 1.897.935 Kč vč. rezervy
na vícepráce ve výši 4,9% bez DPH:
obchodní firma: SLONKA s.r.o.,
sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ 702 00
IČ: 26852659
DIČ: CZ26852659
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0265/2014/MBaI dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. července 2014,

2010/84/14

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0265/2014/MBaI
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. července 2014.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
snižuje financování
na pol. 8115
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zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o 4 130 tis. Kč

zvyšují přijaté neinvestiční transfery ze SR
na pol. 4111, ÚZ 98348

o

80 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3113, pol. 2229, ÚZ 6402

o

43 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 6122

o

191 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3113, pol. 5331, org. 6

o

424 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121
na § 3113, pol. 6121, org. 8
na § 5512, pol. 6121, org. 16
na § 5512, pol. 6121, org. 17

o 3 000 tis. Kč
o 1 500 tis. Kč
o 191 tis. Kč
o
60 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 6117, pol. 5xxx, ÚZ 98348

o

80 tis. Kč

2. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 27. června 2014.
1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 267/2014/MBaI s p. Angelikou
Horváthovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 268/2014/MBaI s p. Marcelem
Pekařem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dohody o přistoupení k závazku č. S 271/2014/MBaI s
p. Marcelem Pekařem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 269/2014/MBaI s p. Eliškou
Frydrychovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 270/2014/MBaI s p. Lukášem
Balickým, trv. xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. projednala žádost o zrušení nájemní smlouvy vč. předání bytu ke dni 30. 6. 2014 paní
Boženy Stachelové, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a rozhodla o
uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 295/2014/MBaI s p. Stachelovou, bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
7. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1 - 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2014,
8. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu bytů, dodatků ke
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smlouvám o nájmu bytů a dohody o ukončení nájmu bytu dle bodů 1 - 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2014.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

