
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
1/8  

 
Usnesení  
91. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 11. července 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1756/91/18 1) schvaluje program 91. schůze rady městského obvodu konané dne 11. července 2018. 

1757/91/18 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP pod názvem 

„Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“,  

se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20,  

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP pod názvem „Zpevněné 

plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“, se zhotovitelem: 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – 

Slezská Ostrava, IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517                                  o 3 000 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5xxx, ÚZ 93                                                  o 3 000 tis. Kč 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  

č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 20. července 2018, 

 

5) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2) tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 20. července 2018, 

 

6) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 20. července 2018. 

1758/91/18 1) projednala žádost xxxxx, MORAVIA PROJEKT s.r.o., IČ 87163730 se sídlem Mírová 

607, 739 32 Řepiště, zastupujícího na základě plné moci ze dne 16. 4. 2018 xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, týkající se vydání vyjádření správce toku k vypouštění předčištěných 

odpadních vod z ČOV do bezejmenného přítoku vodního toku Lučina dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí jako správce bezejmenného vodního toku ID 10213709, levostranného přítoku 

Lučiny v km 8,25 s vypouštěním předčištěných odpadních vod do tohoto toku za podmínek 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci  

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 31. července 2018, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření městského obvodu  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. července 2018. 

1759/91/18 1) projednala žádost JUDr. Radmily Buroňové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku po zemřelé xxxxx, statutárnímu městu Ostrava, městskému 

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

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé xxxxx notářkou JUDr. Radmilou Buroňovou,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Radmilu 

Buroňovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 13. července 2018. 

1760/91/18 1) projednala žádost ze dne 22. března 2018, podanou společností TEAMCITY s. r. o.,  

se sídlem Čihalíkova 9/9, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČ 29451132, o pronájem částí 

budov na parc. č. 1185, parc. č. 1177, parc. č. 1176, parc. č. 1181, parc. č. 1180, parc. č 1172, 

parc. č. 1167, parc. č. 1168, parc. č. 1171, parc. č. 1165/1, parc. č. 1164/55, parc. č. 1164/56, 

parc. č. 1164/57, parc. č. 1164/58, parc. č. 1164/59, parc. č. 1164/25, parc. č. 1164/26,  

parc. č. 1164/22, parc. č. 1164/23, parc. č. 1164/24, parc. č. 1164/31, parc. č. 1164/32,  

parc. č. 1164/27 a parc. č. 1164/28, vše k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování 

umístění zařízení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o neuzavření nájemní smlouvy č. S 0332/2018/MBaI se společností TEAMCITY 

s. r o., sídlem Čihalíkova 9/9, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČ 29451132, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

informovat žadatele dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková T: 31. července 2018. 

1761/91/18 1) projednala žádost ze dne 5. února 2018, podanou xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 2027/27, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2 v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/27, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 4. dubna 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

1/2 pozemku parc. č. 3277/7, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu ½ pozemku parc. č. 3277/7, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 31. července 2018, 
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6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů, dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2018. 

1762/91/18 1) projednala žádost ze dne 2. května 2018 společnosti UNIGEO, a.s., se sídlem Místecká 

329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí se vstupy na pozemky parc. č. 3205, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 3.503 m2, parc. č. 318, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 3.745 m2, 

parc. č. 320/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1.550 m2, parc. č. 340/1, 

orná půda, o celkové výměře 1.872 m2, parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda,  

o celkové výměře 13.757 m2, parc. č. 3275/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 1.008 m2, parc. č. 3275/5, ostatní plocha, dráha, o celkové výměře 1.735 m2,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice z důvodu provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, s podmínkou, 

že pozemky výše uvedené, po ukončení stavby budou vráceny do původního, 

provozuschopného stavu a to v rozsahu dotčeného území a že nebudou prováděny práce  

na místních komunikacích a nebude proveden žádný zásah do povrchu místních komunikací  

3 a 4 třídy (tj. chodníky), případně budov stojících na výše uvedených pozemcích, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 31. července 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupy na pozemky, dle bodu 

2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2018. 

1763/91/18 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou ELTOM s. r. o., sídlem 

Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0325/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 583/1, o výměře 6.645 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 

– Radvanice 2907/3, Turgeněvova, Kozel, NN“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti  

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

Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy  

č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček, 

sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0327/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2033, o výměře 4.300 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 
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– Bartovice 2004/15, Kusák, NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy  

č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín 4, IČ: 24729035, zastoupenou na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček, 

sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0328/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemků parc. č. 2182/2, o výměře 1.688 m2, jiná 

plocha, ostatní plocha, parc. č. 3216/1, o výměře 9.724 m2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 3216/2, o výměře 1.280 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. 

ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 4016/1 CONTSYSTEM, příp. 

NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či 

odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 31. července 2018, 

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0325/2018/MBaI, S 0327/2018/MBaI, S 0328/2018/MBaI, dle bodů č. 2, 4  

a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 31. července 2018. 

1764/91/18 1) projednala žádost ze dne 11. června 2018 podanou panem xxxxx, bytem  

xxxxx, zastoupeným na základě plné moci paní  

xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo 

umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 207/1, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, 

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0330/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. č. 207/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 31. července 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  

č. S 0330/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2018. 

1765/91/18 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0388/2017/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0320/2018/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

5/8   

91. schůze ze dne 11. července 2018 
 

 

3) bere na vědomí zápis č. 5/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0323/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0324/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0322/2018/MBaI  

se xxxxx, trvale bytem xxxxx, k 31. červenci 2018, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) projednala žádost xxxxx trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0333/2017/MBaI uzavřené dne 30. července 2017, dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0326/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0270/2017/MBaI uzavřené dne 21. června 2017, dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0329/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0381/2017/MBaI uzavřené dne 31. července 2017, dle přílohy č. 12 předloženého 

materiálu, 

 

13) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0331/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

14) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 5, 7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 31. července 2018, 

 

15) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku, dohody a smluv dle bodů  

č. 2, 4, 5, 7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2018. 

1766/91/18 1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové 

organizace, o čerpání finančních prostředků ve výši 650.000,- Kč z rezervního fondu,  

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) souhlasí s čerpáním finančních prostředků ve výši 650.000,- Kč z rezervního fondu 

Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 
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městského obvodu dle bodu č. 1 a 2, 

Z: Mgr. Martina Škovránová     T: 18. července 2018. 

1767/91/18 1) projednala žádost o záměr pronájmu části budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístěného zařízení společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 

3, IČ 04084063, vyplývající ze znění návrhu nájemní smlouvy, článek III, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístěného zařízení společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,  

IČ 04084063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat nájemce dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,  

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 20. července 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. července 2018. 

1768/91/18 1) projednala návrh záměru pronájmu části pozemku parc. č. 258/3, pozemku parc. č. 258/8  

a budovy č.p. 867 na pozemku parc. č. 258/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem 

provozování volnočasových aktivit s dětmi Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 

5, příspěvková organizace, organizací Amaro Ilo, vyplývající ze znění žádosti o odsouhlasení 

a návrhu smlouvy o nájmu prostor bezúplatně, článek I, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 258/3, parc. č. 258/8  

a budovy č.p. 867 na pozemku parc. č. 258/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem 

provozování volnočasových aktivit s dětmi Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 

5, příspěvková organizace, organizací Amaro Ilo, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat nájemce dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,  

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 20. července 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. července 2018. 

1769/91/18 1) projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace o souhlas zřizovatele s podáním Žádosti o poskytnutí podpory z operačního 

programu výzkum, vývoj, vzdělávání, výzva č. 02_18_063 Šablony II, název projektu „Škola 

plná nápadů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí podpory z operačního programu výzkum, vývoj, 

vzdělávání, výzva č. 02_18_063 Šablony II, název projektu „Škola plná nápadů“ dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 1 a 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 20. července 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu zřizovatele k poskytnutí 
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podpory na formuláři pro vyjádření zřizovatele k poskytnutí podpory dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 18. července 2018. 

1770/91/18 1) projednala žádost o souhlas se změnou projektu Mateřské školy Ostrava – Bartovice  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s aktualizovaným projektem MŠ Bartovice v rámci MAP ORP Ostrava  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová     T: 31. srpna 2018,  

 

4)  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu projektové fiche dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. srpna 2018. 

1771/91/18 1) bere na vědomí zápis č. 36/2018 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 28. května 2018 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu. 

1772/91/18 1) projednala návrh smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOBS01_4121419520 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 705 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0335/2018/OaVV o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 18_SOBS01_4121419520 

se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 705 02 Děčín IV-Podmokly, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 31. července 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0335/2018/OaVV, dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2018. 

1773/91/18 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 „Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova“ a návrh na zaslání výzvy k podání 

nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy 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 „Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 

uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy 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 
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3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Petra Janečková, pověřena vedením 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 Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 

3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

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: 15. srpna 2018. 

1774/91/18 1) projednala nabídku ze dne 25. dubna 2018 o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

části projektové dokumentace a postoupení práv - Dům s pečovatelskou službou, Ostrava – 

Bartovice II., na pozemku parc. č. 633/56, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s převodcem TGA 

Building s. r. o., sídlem Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 04258118, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0336/2018/MBaI o bezúplatném převodu části 

projektové dokumentace a postoupení práv - Dům s pečovatelskou službou, Ostrava – 

Bartovice II., na pozemku parc. č. 633/56, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 31. července 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0336/2018/MBaI  

o bezúplatném převodu části projektové dokumentace a postoupení práv, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2018. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Milan Lukáš 

místostarosta       člen rady 

 


