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Usnesení  
85. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 2. července 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

2012/85/14 schvaluje program 85. schůze rady městského obvodu konané dne  2. července 2014. 

2013/85/14 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, 

 

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

2014/85/14 bere na vědomí zápis z 36. jednání sociální komise rady městského obvodu, které se konalo 

dne 5. června 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

2015/85/14 bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně žádosti o finanční prostředek 

společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

2016/85/14 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 299/2014 na poskytnutí účelového finančního 

daru statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, ve výši 

378 688 Kč na projekt „Relaxační zóna ve vnitrobloku ul. Na Svahu“ společností 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 1 

tohoto usnesení 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                             T: 11. července 2014, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení 

Mgr. Šárka Tekielová                                  T: 11. července 2014. 

2017/85/14 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 

o stanovisko k přípustnosti stavby „Přístřešek pro uskladnění zemědělských strojů“ 

na pozemcích p. č. 1048 a 1050 v katastrálním území Radvanice dle Územního plánu města 

Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 770/2014) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 
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2. souhlasí s umístěním stavby „Přístřešek pro uskladnění zemědělských strojů“ 

na pozemcích p. č. 1048 a 1050 v katastrálním území Radvanice 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: 18. července 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál                         T: 18. července 2014. 

2018/85/14 bere na vědomí zápis č. 4/2014 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě městského 

obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 14. května 2014 dle přílohy předloženého materiálu. 

2019/85/14 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení plné 

moci č. 20/2014 společnosti ATELIÉR ESO spol. s r.o., se sídlem Karla Hynka Máchy 

5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice, IČ 476 80 091, zastoupené Ing. Miloslavem Vránou, 

jednatelem společnosti, jako zmocněnci k zastupování pro zajištění dokladů, vyjádření, 

stanovisek, jakož i ke korespondenci a k jednání s úřady a ostatními dotčenými účastníky 

řízení, v rámci vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na stavbu: „Středový ostrůvek na ulici 

Těšínské v Ostravě - Radvanicích“, dle přílohy předloženého materiálu,  

 

2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 20/2014, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,    

Z: Ing. Štěpán Košťál                             T: 25. července 2014. 

2020/85/14 1. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 160/14/13 ze dne 

7. března 2013, kterým zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Dohody o naplnění podmínek 

žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Revitalizace území rybníku Volný a lesních 

pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace svahu“, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. projednala návrh na uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 

spojených s realizací záměru ekologické revitalizace – „Revitalizace území rybníku Volný 

a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace 

svahu“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít Dohodu o naplnění podmínek 

žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace – 

„Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití 

volného času II. etapa – projekt sanace svahu“, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit Dohodu o naplnění podmínek 

žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace – 

„Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití 

volného času II. etapa – projekt sanace svahu“, k projednání Radě města Ostravy, dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál       T:  22. července 2014, 

 

5. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit Dohodu o naplnění podmínek žádosti 

o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace – „Revitalizace 

území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa 

– projekt sanace svahu“, k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů č. 2 – 4 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                             T: dle termínu zasedání zastupitelstva. 
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2021/85/14 1. projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého 

majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice v celkové 

pořizovací hodnotě  58 187,38 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Jaroslav Kudlička    T: 31. července 2014, 

 

4. projednala návrh vedoucího odboru  MBaI na předání nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku -  projektové dokumentace: 

- PD – stavební úpravy budovy ZŠ v Ostravě - Bartovicích, v účetní hodnotě    

193 600 Kč, 

- PD – stavební úpravy budovy ZŠ Trnkovecká, v účetní hodnotě 196 504 Kč, 

do evidence odboru ekonomického rozvoje statutárního města Ostravy, 

 

5. souhlasí s předáním nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku -  projektových 

dokumentací  

- PD – stavební úpravy budovy ZŠ v Ostravě - Bartovicích, v účetní hodnotě 193 600 Kč, 

- PD – stavební úpravy budovy ZŠ Trnkovecká, v účetní hodnotě 196 504 Kč, 

do evidence odboru ekonomického rozvoje statutárního města Ostravy, 

 

6. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru FaR provést odúčtování projektových 

dokumentací dle bodu 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Hanáčková     T: 16. července 2014. 

2022/85/14 1. projednala záznam o kontrole a záznam o otevření elektronického dokumentu, 

dle přílohy č. 5 a č. 6 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o oznámení o skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu Okresnímu 

státnímu zastupitelství v Ostravě ve věci výpovědi z nájmu bytu dané Jiřímu Dudovi, trvale 

bytem xxxxx, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci úkolu 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                           T: 11. července 2014, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení o skutečnosti nasvědčující 

spáchání trestného činu Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě ve věci výpovědi 

z nájmu bytu dané Jiřímu Dudovi, trvale bytem xxxxx, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z:  Mgr. Šárka Tekielová                           T: 11. července 2014. 

2023/85/14 bere na vědomí informaci o organizačním opatření městského obvodu Radvanice 

a Bartovice k zajištění XX. Bartovické pouti ke Sv. Anně, která se uskuteční 

dne 26. července 2014 v prostorách u Základní školy na ul. Bartovická a hasičské zbrojnice 

v Ostravě-Bartovicích. 

2024/85/14 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou prostřednictvím společnosti 

ELTOM s.r.o., se sídlem Polní 1294, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 25837117 o uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) na vybudování volného kabelového 

vedení přípojky NN 0,4kV dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 300/2014/MBaI,  spočívající 

v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

4/7   

85. schůze ze dne 2. července 2014 

se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 

pozemku parc. č. 2755/1 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění volného 

kabelového vedení přípojky NN 0,4kV  a umožnit přístup k této přípojce v souvislosti 

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ 24729035, 

za jednorázovou úhradu ve výši 1 452 Kč (1 200 Kč bez DPH + 252 Kč DPH 21%), 

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. července 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 15. července 2014. 

2025/85/14 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. učiněnou prostřednictvím společnosti NOVPRO 

FM s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 01  Frýdek-Místek, IČ 28633504 o sepsání smlouvy 

o zřízení služebnosti (věcného břemene) na vybudování zemního kabelového vedení 

přípojky kNN stavby „Petřvald, Nová Kamčatka, 11 RD, kNN“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 302/2014/MBaI, spočívající 

v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 

pozemku parc. č. 3261 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění zemního kabelového 

vedení přípojky kNN stavby „Petřvald, Nová Kamčatka, 11 RD, kNN“ a umožnit přístup 

k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 

oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 

PSČ 405 02,  IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 1 452 Kč (1 200 Kč bez DPH + 

252 Kč DPH 21%), 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. července 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 15. července 2014. 

2026/85/14 1. projednala žádost pana Jiřího Frídla, bytem xxxxx o ukončení pronájmu nebytových 

prostor na ulici Těšínská 281 dohodou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením dohody o ukončení pronájmu nebytových prostor na ulici Těšínská 

281 ke dni 10. červenci 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2. 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                         T: 9. července 2014, 

 

4. pověřuje místostarostu městského obvodu podpisem dohody dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál    T: 9. července 2014 

2027/85/14 bere na vědomí zápisy z 39. a 40. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konané dne 6. května 2014 a 3. června 2014, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu. 
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2028/85/14 1. projednala žádost o zrušení nájemní smlouvy č. 242/2008 ke dni 30. 6. 2014 pana 

Mgr. Radima Jaško, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 

rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 188/2014/MBaI s Mgr. Radimem 

Jaško, xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. projednala žádost o zrušení nájemní smlouvy č. 499/2013 ke dni 31. 7. 2014 paní Lucie 

Laštuvkové, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a rozhodla o ukončení 

nájmu bytu č. 187/2014/MBaI s Lucií Laštuvkovou, xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 305/2014/MBaI s p. Lenkou 

Laštuvkovou, xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

4. bere na vědomí změnu u Dohody o ukončení nájmu bytu č. 193/2014/MBaI, která byla 

uzavřena na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice usnesením 

č. 1976/82/14 dne 21. května 2014 – oprava zřejmé nesprávnosti, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu, 

 

5. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 

č. 1 - 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. července 2014, 

 

6.  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu bytu a dohod 

o ukončení nájmů bytů dle bodů 1 - 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. července 2014. 

2029/85/14 1. rozhodla o zrušení bodu č. 2 usnesení č. 1996/83/14 ze dne 4. června 2014,  

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 240/2014/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, spočívající v povinnosti budoucího povinného statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-

Radvanice, IČ 00845451-17, strpět na částech pozemku parc. č. 730/1, umístění stavby 

„ODPLYŇOVACÍ VRTY VM-OV Č. 117 A VM-OV Č. 118“ a umožnit přístup ke stavbě 

v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch I. budoucího 

oprávněného DIAMO, státní podnik, Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem, II. 

budoucího oprávněného GEOSAN GROUP a.s.,U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 

Energie – stavební a báňská a.s.,Vašíčkova 3081,272 04 Kladno, zastoupeny Green Gas 

DPB, a.s., Rudá armády 637, 739 21 Paskov, IČ 00494356, za jednorázovou úhradu 

400 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku, 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. července 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál     T: 15. července 2014. 

2030/85/14 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„ZŠ Radvanice - etapa 2 - stavební úpravy zázemí tělocvičny“ v souladu s ust. § 18 odst. 5, 

§ 12 odst. 3 a § 6  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a dle Směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek ze dne 24. 4. 2014 

a o zaslání výzvy k  podání nabídky na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu 

a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu, 
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2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice     

3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic      

náhradníci členů 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí               

3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic    

   

3. ukládá vedoucímu 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. 1. tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                                    T: 30. července  2014. 

2031/85/14 1. projednala smlouvu o dodávce vody se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s, 

Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava a třetí osobou Jozefem Balickým, xxxxx, který 

je nájemcem společenského domu v Ostravě – Bartovicích na základě smlouvy o nájmu 

prostor sloužícího k podnikání číslo 168/2014/MBaI a který smlouvou č. 307/2014/MBaI 

bude vystupovat vůči dodavateli jako odběratel vody. 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 307/2014/MBaI o dodávce vody č. ………./5520 vedené 

pod číslem S 307/2014/MBaI se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s, Nádražní 

28/3114, 729 71 Moravská Ostrava a třetí osobou Jozefem Balickým, xxxxx, který je 

nájemcem společenského domu v Ostravě – Bartovicích na základě smlouvy o nájmu 

prostor sloužícího k podnikání číslo 168/2014/MBaI a který smlouvou č. 307/2014/MBaI 

bude vystupovat vůči dodavateli jako odběratel vody,  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:15. července 2014, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení, 
Z: Ing. Štěpán Košťál   T: 15. července 2014. 

2032/85/14 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Relaxační zóna ve vnitrobloku“ v souladu s ust. § 18 odst. 5, § 12 odst. 3 a § 6  zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice 

č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek ze dne 24. 4. 2014 a o zaslání výzvy k podání 

nabídky na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 

předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice     

3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic      

náhradníci členů 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí               
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3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic    

   

3. ukládá vedoucímu 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. 1. tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                          T: 30. července 2014. 

 

 

 

Ing. Štěpán Košťál,       Richard Dudek, DiS., 

místostarosta        místostarosta 


