Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
92. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 25. července 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1775/92/18
1776/92/18

Obsah
1) schvaluje program 92. schůze rady městského obvodu konané dne 25. července 2018.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1777/92/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1778/92/18

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit tisk kroniky statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. srpna 2018.
1) projednala návrh Příkazu tajemníka č. 2/2018 k nakládání s prostředky výpočetní techniky
a programovým vybavením dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) schvaluje Příkaz tajemníka č. 2/2018 k nakládání s prostředky výpočetní techniky
a programovým vybavením s účinností od 26. července 2018 dle přílohy č. 2 předloženého
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materiálu,

1779/92/18

3) ukládá starostce městského obvodu seznámit zaměstnance úřadu městského obvodu
s příkazem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: ihned.
1) projednala návrh na udělení plné moci č. 5/2018 zmocněnci, kterým je společnost
Projekce Guňka s. r. o., se sídlem Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ 015 08 504, zastoupena
jednatelem společnosti Ing. Jakubem Guňkou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s udělením plné moci č. 5/2018 zmocněnci, kterým je společnost Projekce Guňka
s. r. o., se sídlem Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ 015 08 504, zastoupena jednatelem
společnosti Ing. Jakubem Guňkou, dle přílohy č. 1 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: 10. srpna 2018,

1780/92/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci
č. 5/2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. srpna 2018.
1) projednala žádost společnosti OSA – SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava, IČ 04485581, o potvrzení referenčního listu stavby „Souvislá údržba
chodníků podél ul. Šenovské vč. řešení odvodnění“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s potvrzením referenčního listu na stavbu „Souvislá údržba chodníků podél
ul. Šenovské vč. řešení odvodnění“, kterou realizovala společnost OSA – SANEX s.r.o.,
Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 04485581 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: 10. srpna 2018,

1781/92/18
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního
listu na stavbu „Souvislá údržba chodníků podél ul. Šenovské vč. řešení odvodnění“ dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. srpna 2018.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018, kterým se
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1343

o

36 tis. Kč

zvyšují kapitálové příjmy
na § 3639, pol. 3111

o

66 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 6330, pol. 4139, org. 6402

o

108 tis. Kč

zvýší financování
na pol. 8115

o

301 tis. Kč

zvyšují převody z vlastních fondů
na § 6330, pol. 4139

o

238 tis. Kč
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zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 517
o
59 tis. Kč
zvyšují běžné výdaje
na § 3613, pol. 515x
na § 3639, pol. 5171
na § 6399, pol. 5362
na § 6330, pol. 5342
na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88
na § 6330, pol. 5342, org. 6402
na § 3113, pol. 5331, org. 6402

1782/92/18

1783/92/18

o
o
o
o
o
o
o

16 tis. Kč
67 tis. Kč
19 tis. Kč
238 tis. Kč
238 tis. Kč
108 tis. Kč
4 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 27. června 2018.
1) bere na vědomí zápis č. 37/2018 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 25. června 2018 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 25. června 2018 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu plynovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 790/5, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 12
m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0347/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu plynovodní přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 12 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 27. června 2018 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a panem
xxxxx, bytem xxxxx, zastoupených na základě plné moci xxxxx, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
vodovodní přípojky a sjezdu, a to na části pozemku parc. č. 367, ostatní komunikace, ostatní
plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 64 m2, dle příloh č. 2 a) a 2
b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0348/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu,
a to na části pozemku parc. č. 367, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 64 m2, dle přílohy č. 2 c) 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: 10. srpna 2018,

1784/92/18
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6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0347/2018/MBaI, a S 0348/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. srpna 2018.
1) projednala žádost společnosti Martin Kurz – Building Control, se sídlem Jabloňová 80/12,
734 01 Karviná - Ráj, IČ: 06331904, o potvrzení, že provedené zakázky „Energetické úspory
bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích – část 1, Kobrova
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577/1, Kobrova 578/3, Kobrova 579/5“, jsou jako referenční, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla potvrdit, že provedená zakázka „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích – část 1, Kobrova 577/1“, realizovaná
společností Martin Kurz - Building Control, se sídlem Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná - Ráj,
IČ: 06331904, je jako referenční, s tím, že byla provedena v předepsané kvalitě, bez vad
a nedodělků a při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smlouvy o dílo,
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
3) rozhodla potvrdit, že provedená zakázka „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích – část 1, Kobrova 578/3“, realizovaná
společností Martin Kurz - Building Control, se sídlem Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná - Ráj,
IČ: 06331904, je jako referenční, s tím, že byla provedena v předepsané kvalitě, bez vad
a nedodělků a při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smlouvy o dílo,
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla potvrdit, že provedená zakázka „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích – část 1, Kobrova 579/5“, realizovaná
společností Martin Kurz - Building Control, se sídlem Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná - Ráj,
IČ: 06331904, je jako referenční, s tím, že byla provedena v předepsané kvalitě, bez vad
a nedodělků a při dodržení sjednaných termínů a sjednané ceny v rámci smlouvy o dílo,
dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. srpna 2018,

1785/92/18

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu potvrzení dle bodů č. 2, 3 a 4 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. srpna 2018.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 2027/118, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/118 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Petra Janečková
T: dle termínu Rady města Ostravy,

1786/92/18

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o organizování veřejné služby
č TOT-VS-18/2017, vedeného pod číslem S 0349/2018, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o organizování veřejné služby č TOT-VS18/2017, vedeného pod číslem S 0349/2018, s Úřadem práce České republiky, se sídlem
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
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3) ukládá starostce městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2018,

1787/92/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2018.
1) projednala žádost ze dne 6. června 2018, podanou panem xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem pozemků pod garážemi parc. č. 2027/24, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 27 m2 a parc. č. 2027/40, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25
m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0345/2018/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/24, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0346/2018/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/40, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. srpna 2018,

1788/92/18

1789/92/18

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0345/2018/MBaI
a S 0346/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. srpna 2018.
1) pověřuje s účinností od 1. srpna 2018 Janu Cieleckou vedením odboru majetkového,
bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, na dobu do ukončení
výkonu veřejné funkce Ing. Svatopluka Běrského ve funkčním období 2014 - 2018, případně
na dobu do ukončení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího odboru
majetkového, bytového a investic – zástup po dobu výkonu veřejné funkce Ing. Svatopluka
Běrského ve funkčním období 2018 – 2022.
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice zajistit úkony spojené
s pověřením dle bodu 1) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2018.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0379/2016/MBaI uzavřené dne 30. srpna 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0340/2018/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
č. S 0341/2018/MBaI, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0322/2018/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, k 31. srpnu 2018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) bere na vědomí zápis č. 6/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0342/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0354/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
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8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0355/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0373/2017/MBaI uzavřené dne 21. července 2017, dle přílohy č. 9 předloženého
materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č S 0356/2018/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 7, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. srpna 2018,

1790/92/18

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů
č. 2, 4, 6, 7, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. srpna 2018.
1) projednala návrh smlouvy o postoupení smlouvy se společností ČEZ Distribuce,
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 0357/2018/MBaI o postoupení smlouvy o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce,
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,

1791/92/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0357/2018/MBaI
o postoupení smlouvy, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. července 2018,
1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů z účasti
v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Úprava křižovatky Radvanická
x Čapkova“, která neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele, a to společnosti:
SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem,
IČ 25357352,
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., č. p. 256, 742 91 Velké Albrechtice, IČ 64619036,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Úprava křižovatky Radvanická
x Čapkova“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0161/2018/SŘDaŽP se zhotovitelem:
EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 210, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava - Předměstí, dle příloh
č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0334/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 10. srpna 2018,
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0334/2018/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 10. srpna 2018.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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