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Usnesení  
89. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 27. srpna 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

2080/89/14 1. schvaluje program 89. schůze rady městského obvodu konané dne  27. srpna 2014. 

2081/89/14 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, 

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, 

2050/89/14 z 30. července 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. 

2082/89/14 bere na vědomí zápis z 37. jednání sociální komise rady městského obvodu, které se konalo 

dne 20. srpna 2014, dle přílohy č. 1. předloženého materiálu. 

2083/89/14 1) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy 

sociálních zařízení dětí MŠ Bartovice“ o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 

o dílo č. S 0353/2014/MBaI s vybraným uchazečem za cenu nejvýše přípustnou 314 850 Kč 

bez DPH se společností:  

Costruzione s.r.o., 

se sídlem: Havířov - Podlesí, Okrajová 1634/4a, PSČ 736 01,     

IČ: 29448590, 

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 0353/2014/MBaI dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský            T: 15. září  2014, 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0353/2014/MBaI 
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dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová         T: 15. září  2014.     

2084/89/14 1) projednala návrh na nominaci p. Arnoštky Marcisové na VIII. ročník ankety Senior roku 

2014, kterou vyhlašuje statutární město Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje návrh na nominaci p. Arnoštky Marcisové na VIII. ročník ankety Senior roku 

2014, kterou vyhlašuje statutární město Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, 

za statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto 

usnesení 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová      T: 15. září 2014. 

2085/89/14 1) bere na vědomí zápis č. 5/2014 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. června 2014 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí zápis č. 6/2014 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. srpna 2014 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

2086/89/14 1) rozhodla o záměru pronájmu plakátovacích ploch v prostorách autobusových zastávek 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 5. září 2014 

2087/89/14 1) bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání finančního výboru konaného dne 28. dubna 

2014 dle přílohy č. 1 a zápis č. 2/2014 z jednání finančního výboru konaného dne 2. června 

2014 dle přílohy č. 2, 

 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 1/2014 a 2/2014 dle bodu 1 tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 4. září 2014. 

2088/89/14 1) bere na vědomí požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostrava na rok 

2015 a kapitálový výhled na léta 2016 – 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic odeslat požadavky 

na kapitálový rozpočet na rok 2015 a kapitálový výhled na léta 2016 – 2018 dle bodu 1. 

tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský                    T: 28. srpna 2014. 

2089/89/14 1) souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky městského obvodu Radvanice 

a Bartovice za rok 2013, 

 

2) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit vytištění kroniky 

Z: Mgr. Luboš Niessner  T:   31. říjen 2014. 

2090/89/14 1) projednala žádost ze dne 11. 08. 2014 společnosti AWT REKULTIVACE a.s., se sídlem 

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ 47676175 o souhlas s kácením 

dřevin a o vstup na pozemky parc. č. 937/1, ostatní komunikace, o celkové výměře 796 m2, 

parc. č. 937/2, jiná plocha, o celkové výměře 264 m2, parc. č. 937/3, ostatní komunikace, 

o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Bartovice - z důvodu stavby kácení dřevin, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o souhlasu se vstupem a  s kácením dřevin na pozemcích parc. č. 937/1, ostatní 

komunikace, o celkové výměře 796 m2, parc. č. 937/2, jiná plocha, o celkové výměře 264 

m2, parc. č. 937/3, ostatní komunikace, o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve svěřené správě městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice v rámci stavby kanalizace (stoka A), pro společnost AWT 

Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 

s podmínkou, že dřevní hmota bude po dohodě s Úřadem městského obvodu Radvanice 

a Bartovice složena a předána vlastníkovi a že pozemky parc. č. 937/1, ostatní komunikace, 

o celkové výměře 796 m2, parc. č. 937/2, jiná plocha, o celkové výměře 264 m2, parc. 

č. 937/3, ostatní komunikace, o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Bartovice, po ukončení 

stavby budou vráceny do původního, provozuschopného stavu, dle přílohy č. 2, 3 

předloženého materiálu, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. září 2014 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

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

2091/89/14 1) projednala žádost ze dne 4. 8. 2014 společnosti K-geo s.r.o., se sídlem Masná 1, 702 00 

Ostrava 1, IČ 25359100 o vstup na pozemky parc. č. 341/1, jiná plocha, o celkové výměře 

2112 m2, parc. č. 344/1, manipulační plocha, o celkové výměře 3036 m2, parc. č. 345, 

manipulační plocha, o celkové výměře 344 m2 v k. ú. Radvanice - z důvodu provádění 

geologicko – průzkumných prací pro akci „Slezská Ostrava – Salma, čistění odpadních 

vod“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 341/1, jiná plocha, o celkové výměře 2112 m2, 

parc. 344/1, manipulační plocha, o celkové výměře 3036 m2, parc. č. 345, manipulační 

plocha, o celkové výměře 344 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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 provádění geologicko – 

průzkumných prací pro společnost K-GEO s.r.o., se sídlem Masná 1, 702 00 Ostrava 1 , 

IČ 25359100, s podmínkou, že pozemky parc. č. 341/1, jiná plocha, o celkové výměře 2112 

m2, parc. č. 344/1, manipulační plocha, o celkové výměře 3036 m2, parc. č. 345, 

manipulační plocha, o celkové výměře 344 m2 v k. ú. Radvanice, po ukončení stavby budou 

vráceny do původního, provozuschopného stavu, 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. září 2014, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál,  T: 15. září 2014. 

2092/89/14 1) projednala žádost společnosti ETEWA, se sídlem Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 

podanou jménem společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 

100 00 Praha 10 o souhlas s BOZP úpravami ze dne 1. 08. 2014, 

 

2) souhlasí s úpravami BOZP na stanici VF, které se týká zejména přístupu k zařízení VF 

a pohybu na střeše v souladu s platnými normami. Úpravy, které provede společnost 

Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 na své náklady, 
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se týkají základnové stanice umístěné na střeše objektu na adrese Vrchlického 5/401, 

Ostrava – Radvanice, 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. září 2014 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu s úpravami BOZP, 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

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

2093/89/14 1) projednala žádost pana Káňi Antonína, bytem xxxx o odkoupení části pozemku parc. 

č. 1049, orná půda, o celkové výměře 2 546 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

  

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku            

parc. č. 1049, orná půda, o celkové výměře 2 456 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice 

a Bartovice, 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: 4. září 2014 

 

4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 4. září 2014. 

2094/89/14 1) projednala žádost pana Oldřicha Návrata o zrušení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na adrese 

xxxx dohodou ke dni 31. 8. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a rozhodla 

o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 347/2014/MBaI s panem Oldřichem Návratem, 

bytem xxxx, ke dni 31. 8. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) projednala žádost pana Vladislava Blanaře o zrušení nájemní smlouvy 

č. 92/2010/MBŠaK k bytu č. 6 na adrese xxxx dohodou ke dni 31. 8. 2014, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu a rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 

355/2014/MBaI s panem Vladislavem Blanařem, bytem xxxx, ke dni 31. 8. 2014, dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost paní Zdeňky Maturové o zrušení nájemní smlouvy k bytu č. 18 

na adrese xxxx dohodou ke dni 31. 8. 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

a rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 356/2014/MBaI s paní Zdeňkou 

Maturovou, bytem xxxx, ke dni 31. 8. 2014, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost pana Bc. Josefa Kmeťa o zrušení nájemní smlouvy k bytu č. 1 

na adrese xxxx dohodou ke dni 31. 10. 2014, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

a rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 357/2014/MBaI s Bc. Josefem 

Kmetěm, bytem xxxx, ke dni 31. 10. 2014, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. S 358/2014/MBaI, ke smlouvě 

o nájmu bytu č. S 384/2013/MBaI s p. Jaroslavem Hlinkou, bytem xxxx, dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 359/2014/MBaI s p. Lýdii Horváthovou, 

bytem xxxx, od 1. 10. 2014, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,  
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7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 360/2014/MBaI s p. Michaelou 

Trnkovou, bytem xxxx od 1. 9. 2014, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,  

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 361/2014/MBaI s p. Zdeňkou Maturovou, 

bytem xxxx, od 1. 9. 2014, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,  

 

9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 362/2014/MBaI s p. Janem Šablaturou, 

bytem xxxx, od 1. 9. 2014, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,  

 

10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 363/2014/MBaI s p. Jiřím Macurou, 

bytem xxxx, od 1. 9. 2014, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,  

 

11) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 364/2014/MBaI s p. Jakubem 

Navrátilem, bytem xxxx, od 1. 11. 2014, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,  

 

12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 371/2014/MBaI s p. Klimentem 

Kamarádem, bytem xxxx, od 1. 9. 2014, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,  

 

13) bere na vědomí zápis č. 6/2014 a č. 7/2014 z jednání Sboru starostky pro bytové 

záležitosti, dle přílohy č. 17 a 18 předloženého materiálu, 

 

14) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 

- 12 tohoto usnesení, 

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

 

15)  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohod, smluv a záměru pronájmu 

dle bodů 1 - 12 tohoto usnesení, 

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

2095/89/14 1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice za leden – červenec 2014 dle přílohy č. 1  a č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červenec 2014 dle přílohy 

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá starostce městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - červenec 2014 dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 4. září 2014. 

2096/89/14 1) projednala žádost společnosti AWT Rekultivace, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 

Havířov – Prostřední Suchá, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o vydání souhlasu ke změně stavebního řešení čela propustků, umístěných 

na pozemcích v majetku statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice, a to 

parc. č. 228/3,ostatní plocha, ostatní komunikace (propustek  na ul. Majovského) 

parc. č. 349, ostatní plocha, ostatní komunikace  ( propustek na ul. Mezní) 

parc. č. 347/2, ostatní plocha, ostatní komunikace (propustek na ul. Na Výsluní) 

vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, 

 

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

tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. září 2014 

 

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

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

2097/89/14 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují přijaté neinvestiční transfery ze SR 

pol. 4116, ÚZ 33513234    o      232 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 6171, pol. 2324    o      119 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6121    o      119 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5175    o          4 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx    o      232 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5175    o          4 tis. Kč 

 

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 

opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 

Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 10. září 2014 

2098/89/14 1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0368/2014/MBaI ke smlouvě 

č. 389/2013/MBaI ze dne 21. 8. 2013, 

 

2) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod 

č. S 0368/2014/MBaI ke smlouvě č. 389/2013/MBaI, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 31. srpna 2014, 

 

3) ukládá vedoucím odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský      T: 31. srpna 2014. 

2099/89/14 bere na vědomí zápis č. 2/2014, 3/ 2014 z jednání komise výstavby rady městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého materiálu. 

2100/89/14 1) schvaluje termín a místo konání 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dne 4. září 2014 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě - Radvanicích 

a stanoví návrh programu zasedání : 

 

- 16.00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu z 20. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 21. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

    Název materiálu Předkladatel materiálu 

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

 Mgr. Šárka Tekielová 

2. Zápis z jednání kontrolního výboru 

                                                            Mgr. Šárka Tekielová 
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3. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 262/2 v k.ú. Radvanice – Zdeněk Lukáš 

               Ing. Štěpán Košťál 

4. Dohoda 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“  

                                                            Ing. Štěpán Košťál 

5. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden až červenec 2014 

            Mgr. Šárka Tekielová 

6. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1049 v k.ú. Radvanice  

                                                             Ing. Košťál 

7. Zápisy z jednání finančního výboru  

                                                             Mgr. Šárka Tekielová 

8. Bytové záležitosti - dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři  

                                                             Mgr. Šárka Tekielová 

- Diskuze 

- Závěr. 

2101/89/14 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění 

usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 

zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení 

zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 

městského obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu 

k projednání, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 4. září 2014. 

2102/89/14 1) rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1 

vedeného pod č. S 0366/2014/MBaI  ke smlouvě o dílo č. S 0265/2014/MBaI ze dne 

9. července 2014 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice 

a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností 

SLONKA s. r. o., Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava-Moravská  Ostrava, IČ: 26852659 

na realizaci zakázky „Snížení  energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 

v Ostravě-Radvanicích“ a to na změnu rozsahu díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský      T: 10. září 2014, 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu dodatku č. 1 vedeného 

pod č. S 0366/2014/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0265/2014/MBaI ze dne 9. července 2014 

dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 10. září 2014. 

2103/89/14 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 22/2014 ze dne 18. srpna 2014, 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 bodu č. 1 

tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová          T:  4. září 2014. 

2104/89/14 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují kapitálové příjmy 

§ 3639, pol. 3111      o      353 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511      o   2 100 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121      o      200 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121      o   2 650 tis. Kč 

 

snižuje financování 

na pol. 8115      o   2 100 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121      o      347 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121      o      400 tis. Kč  

na § 2219, pol. 6121      o   1 750 tis. Kč 

 

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 

opatření dle bodu 1. tohoto usnesení 

Z: Ing. Hana Hanáčková  T: 10. září 2014. 

2105/89/14 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 12 odst. 3, zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem 

„Souvislá údržba na ul. Dalimilova“ a zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy 

č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu, 

 

2) jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
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všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s 

návrhem na uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k  projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová                             T:  24. září 2014. 

2106/89/14 1) projednala žádost o splátkový kalendář paní Ivany Šramčíkové, bytem xxxx a doporučuje 

Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít dohodu o uznání dluhu a 

splátkovém kalendáři č. S 367/2014/MBaI s p. Ivanou Šramčíkovou, bytem xxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zrušení bodu č. 3 usnesení č. 2011/84/14 ze dne 18. června 2014 

 

3) rozhodla o zrušení bodu č. 1 usnesení č. 2079/88/14 ze dne 13. srpna 2014, 

 

4) rozhodla opětovně o uzavření dodatku č. 2 pod č. 340/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 328/2012/MBaI uzavřené dne 2. července 2012 s Honzkovou Pavlou, bytem xxxx, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 - 

4 tohoto usnesení, 

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

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku ke smlouvě dle bodu 4 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: 31. srpna 2014, 

 

7) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o uzavření uznání 

dluhu a splátkovém kalendáři Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle 

bodu 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: 4. září 2014. 

2107/89/14 1) bere na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání finančního výboru konaného dne 25. srpna 2014 

dle přílohy č. 1, 

 

2) ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 3/2014 dle bodu 1 tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová    T: 4. září 2014. 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


