Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
87. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 30. července 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
2048/87/14 1. schvaluje program 87. schůze rady městského obvodu konané dne 30. července 2014.
2049/87/14 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 z 29. dubna 2007,
1040/22 z 24. 9. 2008,
2085/79 z 21.4.2010,
2200/82 z 2.6.2010
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,
1169/49/13 z 16. 1. 2013,
1514/63/13 z 14. 8. 2013,
1777/73/14 bod 3. z 15. ledna 2014,
1779/73/14 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.
2050/87/14 1) rozhodla o zrušení všech svých platných, dříve přijatých usnesení, kterými byly
schváleny vzory smluv na krátkodobý pronájem nebytových prostor a jejichž uzavíráním
byl pověřen vedoucí odboru majetkového, bytového a školství nebo vedoucí odboru
majetkového, bytového a investic,
2) schvaluje vzor nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových prostor dle přílohy
č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic k podpisu nájemních smluv na krátkodobý pronájem nebytových prostor
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2051/87/14 1) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „ZŠ Radvanice etapa 2 - stavební úpravy zázemí tělocvičny“ o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0315/2014/MBaI s vybraným zhotovitelem za cenu nejvýše přípustnou
952 289 Kč bez DPH se společností:
KAVIS, spol. s r.o.,
se sídlem: Ostrava - Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00,
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IČ: 47667664
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 0315/2014/MBaI dle bodu č. 1) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 12. srpna 2014,
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0315/2014/MBaI
dle bodu č. 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. srpna 2014.
2052/87/14 1) vylučuje z hodnocení nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby „Relaxační zóna
ve vnitrobloku“ dodavatele vedeného pod pořadovým číslem 1: DVOŘÁK LESY, SADY,
ZAHRADY s.r.o. se sídlem Ostrava - Petřkovice, Jahodová 782, PSČ 725 29, IČ: 26825261
v souladu s ust. § 79 s ust. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů z důvodu nesplnění zadávací podmínky dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Relaxační zóna ve
vnitrobloku“ o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0316/2014/MBaI s vybraným zhotovitelem za cenu nejvýše přípustnou 309 518,18 Kč
bez DPH se společností:
STAVIA - silniční stavby, a.s. ,
se sídlem: Ostrava-Kunčičky, Střádalů 631/47, PSČ 718 00,
IČ: 25864092
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0316/2014/MBaI dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 12. srpna 2014,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0316/2014/MBaI
dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. srpna 2014.
2053/87/14 1) projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. učiněnou prostřednictvím společnosti ELTOM
s.r.o., se sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25837117 o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti na vybudování zemního kabelového vedení nízkého napětí
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 323/2014/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. 1965, ostatní komunikace o celkové výměře 3 207 m2 v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, strpět umístění zemního kabelového vedení nízkého napětí ke stavbě
„Ostrava, Bartovice, NNk, p. Bartek“ v délce 24 m2 a umožnit přístup k tomuto vedení
v souvislosti s jeho 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 11 616 Kč (9 600 Kč bez DPH + 2 016 Kč
DPH 21%), 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: 15. srpna 2014
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2054/87/14 1) rozhodla o uzavření nové nájemní smlouvy č. 308/2014/MBaI s Miroslavem Kaločem,
bytem xxxxx a se Zdeňkem Richtrem, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci, dle bodu 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2014,
3) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy, dle bodu 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2055/87/14 1) projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. učiněnou prostřednictvím společnosti ELTOM
s.r.o., se sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25837117 o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti na vybudování zemního kabelového vedení nízkého napětí
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 321/2014/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. 790/6, ostatní komunikace o celkové výměře 1 010 m2 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, strpět umístění zemního kabelového vedení nízkého napětí ke stavbě „Ostrava
792/49 Tomica, přípojka NNk“ v délce 2,31 m2 a umožnit přístup k tomuto vedení
v souvislosti s jeho 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 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2014
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti,
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2056/87/14 1) projednala žádost Sichy Petra, bytem xxxxx učiněnou prostřednictvím Ing. Dany
Kožušníkové, bytem Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ 65174992, o
uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na vybudování nové NTL plynovodní
přípojky a vnějšího domovního plynovodu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. 0322/2014/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. 367, ostatní komunikace, o celkové výměře
1 505 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění nové NTL plynovodní přípojky
a vnějšího domovního plynovodu pod názvem „Plynofikace RD, Lejskova 581/5, Bartovice,
717 00 Ostrava“ a umožnit přístup k tomuto vedení v souvislosti s jeho provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného Síchy Petra, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2)
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T: 15. srpna 2014

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti,
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2057/87/14 1) projednala žádost společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ: 27006891,
se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, o poskytnutí finančního daru
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2)
a) rozhodla o neposkytnutí finančního daru společnosti Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s., IČ: 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek z rozpočtu
městského obvodu na rok 2014,
b) 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: 15. srpna 2014.
2058/87/14 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují běžné příjmy
na § 6171, pol. 2324

o

5 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3612, pol. 5171

o

67 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3639, pol. 5137
na § 3639, pol. 5139

o
o

67 tis. Kč
5 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová
opatření dle bodu 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 13. srpna 2014.
2059/87/14 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, o podmínkách
užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku statutárního města Ostravy,
2) neschvaluje návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, o podmínkách
užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku statutárního města Ostravy,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat stanovisko k návrhu
vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. srpna 2014.
2060/87/14 1) projednala žádost Města Petřvald se sídlem Gen. Svobody 511, Petřvald o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování kanalizace dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 303/2014/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
pozemků parc. č. 3261, 3267/2, 3181, 3182, 3262/2, 3262/1 vše v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, strpět umístění kanalizace a umožnit přístup k této kanalizaci v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného Města Petřvald
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se sídlem Gen. Svobody 511, 735 14 Petřvald, IČ 00297593 za jednorázovou úhradu ve výši
70 967 Kč (58 650 Kč bez DPH + 12.317 Kč DPH 21%), 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: 15. srpna 2014
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2061/87/14 1) projednala návrh plošné regulace hazardu upravené v navrhované vyhlášce, kterou
se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy,
2) nesouhlasí s návrhem plošné regulace hazardu upravené v navrhované vyhlášce, kterou se
reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy
a trvá na svém původním návrhu, který byl Magistrátu města Ostravy zaslán dne
24. července 2013 (viz příloha č. 2),
3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat
stanovisko k návrhu plošné regulace hazardu dle bodu 2) tohoto usnesení na Magistrát
města Ostravy.
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 31. července 2014.
2062/87/14 1) rozhodla o záměru pronájmu pozemku: parc. č. 416, orná půda v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava o celkové výměře 795 m2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 1)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2014
2063/87/14 1) projednala žádost společnosti Profiprojekt, s.r.o., se sídlem Collo louky 126, 738 01
Frýdek - Místek o vstup na pozemek parc. č. 452, silnice, o celkové výměře 8 344 m2
a 562/1, ostatní komunikace, o celkové výměře 590 m2 v k. ú. Bartovice - z důvodu
technické obnovy stávajícího nadzemního vedení NN 0,4kV pro stavbu „Ostrava, Bémova,
Lukáš, NN“ v délce 215 m2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 452, silnice, o celkové výměře 8 344 m2 a 562/1,
ostatní komunikace, o celkové výměře 590 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, pro účel
stavby „technické obnovy stávajícího nadzemního vedení NN 0,4kV“, které jsou
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem zpracování
projektové dokumentace, realizace a umístění stavby pro Profiprojekt, s.r.o., se sídlem Collo
louky 126, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 27779319, kdy investorem je firma ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035,
s podmínkou, že pozemky parc. č. 452, silnice, o celkové výměře 8 344 m2 a 562/1, ostatní
komunikace, o celkové výměře 590 m2, po ukončení stavby budou vráceny do původního,
provozuschopného stavu, a to v rozsahu dotčeného území,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2014,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky,
dle bodu 2 tohoto usnesení,
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Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2064/87/14 1) projednala žádost Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, okres FrýdekMístek, 739 21 Paskov, IČ 004 94 356 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na umístění odplyňovacího vrtu VM – OV č. 144 na parc. č. 3275/1 v k. ú.
Radvanice, který je ukončen odfukovým komínkem výšky cca 2,5 m a oplocením cca 2 x
2m, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 0326/2014MBaI,
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. 3275/1, ostatní plocha, o celkové výměře 7 863 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění odplyňovacího vrtu VM – OV č. 144 a umožnit
přístup k tomuto vrtu v souvislosti s jeho provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněného Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, okres
Frýdek – Místek, 739 21 Paskov, IČ 004 94 356, 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: 15. srpna 2014
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2065/87/14 1) projednala dodatek č. 14/2014, vedený pod č. S 0327/2014/MBaI ke smlouvě o výpůjčce
a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 14/2014, vedený pod č. S 0327/2014/MBaI ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000 s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového, investic zajistit realizaci, dle bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2014
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku do účetní
evidence,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 15. srpna 2014
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 14/2014, vedený
pod č. S 0327/2014/MBaI, dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. srpna 2014.
2066/87/14 1) projednala žádost Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, okres FrýdekMístek, 739 21 Paskov, IČ 004 94 356 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na umístění odplyňovacích vrtů VM – OV č. 148 a VM – OV č. 149 na parc.
č. 258/3 a VM – OV č. 146 na parc. č. 318 vše v k. ú. Radvanice, které jsou ukončeny
odfukovým komínkem výšky cca 2,5 m a oplocením cca 2 x 2m, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 0325/2014MBaI,
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 pozemků parc. č. 258/3, zahrada, o výměře 10 404 m2 a parc. č. 318, ostatní plocha,
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o celkové výměře 3 745 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění odplyňovacích
vrtů VM – OV č. 148 a VM – OV č. 149 na parc. č. 258/3 a VM – OV č. 146 na parc. č. 318
a umožnit přístup k těmto vrtům v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněného Green Gas DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, okres
Frýdek – Místek, 739 21 Paskov, IČ 004 94 356, 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: 15. srpna 2014
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2067/87/14 1) projednala žádost o nájem pozemku pod stavbou garáže, podanou Tomášem Tihelkou,
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 330/2014/MBaI s Tomášem Tihelkou, bytem
xxxxx, 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: 15. srpna 2014,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy, dle bodu 2)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2068/87/14 1) projednala žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. učiněnou
prostřednictvím společnosti SITEL, spol. s.r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha
zastoupena na základě plné moci Ing. Jaroslavem Solnickým, U Studia 2253/28, 700 30
Ostrava - Zábřeh o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na vybudování
převěšení závěsného kabelu (nový sloup a změna trasy nadzemního vedení sítě
elektronických komunikací), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. 0329/2014/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 pozemcích parc. č. 1164/55, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 587 m2, parc. č. 1164/60, ostatní plocha, o celkové výměře 583 m2, parc. č. 1164/21,
ostatní plocha, o celkové výměře 2 801 m2, parc. č. 1164/29, ostatní plocha, o celkové
výměře 5 227 m2, parc. č. 1164/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 150 m2
v k .ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění závěsného kabelu (nový sloup a změna
trasy nadzemního vedení sítě elektronických komunikací) pod názvem „Ostrava, Revírní,
převěšení závěsného kabelu“ a umožnit přístup k tomuto závěsnému kabelu v souvislosti
s jeho provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha 4, IČ 60193336, 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: 15. srpna 2014,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti,
dle bodu 2) tohoto usnesení,
7/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

87. schůze ze dne 30. července 2014

Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. srpna 2014.
2069/87/14 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Stavební úpravy sociálních zařízení dětí MŠ Bartovice“ 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,
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. srpna 2014.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka

8/8

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

