
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

 
1/4  

Usnesení  
9. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 25. b řezna 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

163/9/15 schvaluje program 9. schůze rady městského obvodu konané dne  25. března 2015. 
164/9/15 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 
1040/42 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, 
2110/90/14 z 10. září 2014, 
11/1/14 z 19. listopadu 2014, 
109/6/15 z 11. února 2015 
 
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. 

165/9/15 1) projednala žádost Střediska rané péče SPRP Ostrava, IČ 75095017 o poskytnutí 
finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) nesouhlasí s poskytnutím finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2015 
Středisku rané péče SPRP Ostrava, IČ 75095017 na úhradu nákladů na poskytování služby 
rané péče, 
 
3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele 
o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková                         T: 1. dubna 2015.  

166/9/15 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem 
Projektová dokumentace na provedení stavby „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, 
Ostrava – Radvanice“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy č. S 0133/2015 
s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 5: 
 
PROJEKT 2010, s.r.o. 
sídlo: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČ: 48391531 
DIČ: CZ48391531 
dle přílohy č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0133/2015, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                         T: 10. dubna 2015, 
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3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
č. S 0133/2015, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                  T: 10. dubna 2015. 

167/9/15 bere na vědomí zápis č. 2/2015 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 25. února 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

168/9/15 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 2/2015 ze dne 9. března 2015, 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, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                   T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

169/9/15 1) projednala žádost JUDr. Hanuše Jelínka, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení souhlasu 
s vydáním majetku (hotovost ve výši 17 590,34 Kč) po zemřelém B. G. městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém B. G. notářem JUDr. Hanušem Jelínkem, dle 
bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notáře 
JUDr. Hanuše Jelínka o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                    T: 8. dubna 2015. 

170/9/15 1) projednala žádost o potvrzení Referenčního listu předloženého společností PPS Kania 
s.r.o., Olešní 583/7, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ: 26821940, jehož předmětem je vyjádření 
městského obvodu k vypracované projektové dokumentaci pro stavební povolení v rámci 
smlouvy o dílo a to, že projekční práce byly provedeny řádně a v termínu dle smlouvy 
pro stavbu „Dům s pečovatelskou službou Ostrava- Bartovice II“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o potvrzení Referenčního listu předloženého společností PPS Kania s.r.o., 
Olešní 583/7, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ: 26821940, jehož předmětem je vyjádření 
městského obvodu k vypracované projektové dokumentaci pro stavební povolení v rámci 
smlouvy o dílo a to, že projekční práce byly provedeny řádně a v termínu dle smlouvy 
pro stavbu „Dům s pečovatelskou službou Ostrava-Bartovice II“ 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: 26. března 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Referenčního listu pro společnost PPS 
Kania s.r.o. dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová                T: 26. března 2015. 

171/9/15 1) projednala žádost I. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 135/2014/MBaI uzavřené dne 20. dubna 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 
2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0136/2015/MBaI s I. Š., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost S. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
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č. 79/2013/MBaI uzavřené dne 28. února 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0135/2015/MBaI se S. K., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost P. S., trvale bytem xxxxx o udělení souhlasu s umístěním technického 
zařízení, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti panu P. 
S., trvale bytem xxxxx, 
 
7) projednala žádost L. G., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0137/2015/MBaI s L. G., trvale 
bytem xxxxx, k 31. březnu 2015, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
9) projednala žádost M. S., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 43/2014/MBaI uzavřené dne 27. února 2014, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0143/2015/MBaI s M. S., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 
4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 10. dubna 2015, 
 
12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a dodatku dle bodu 2, 4, 8 a 
10 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                    T: 10. dubna 2015. 

172/9/15 1) bere na vědomí organizační opatření k zajištění oslav Dne učitelů dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 

 
2) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu dle bodu 
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                                 T: 26. března 2015. 

173/9/15 1) projednala návštěvní řád ekologické naučné stezky ležící na pozemku parc.č. 632 v k. ú. 
Bartovice, návštěvní řád relaxační zóny ve vnitrobloku ležící na pozemku parc. č. 924/1 
v k.ú. Radvanice, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje návštěvní řád ekologické naučné stezky ležící na pozemku parc.č. 632 v k. ú. 
Bartovice, návštěvní řád relaxační zóny ve vnitrobloku ležící na pozemku parc. č. 924/1 
v k.ú. Radvanice, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 31. dubna 2015. 

174/9/15 1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k bezúplatnému převodu 
pozemků parc. č. 3215/13, 3265/27 a 2124/20 v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, jež jsou součástí kruhového objezdu ulice Těšínská, Lihovarská a Čapkova, 
do vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodařit pro Správu silnic 
Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu, 
 
2) souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 3215/13, 3265/27 a 2124/20 v k. ú. 
Radvanice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy do vlastnictví Moravskoslezského 
kraje s právem hospodařit pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 
702 00 Ostrava, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic sdělit statutárnímu městu 
Ostrava stanovisko rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. března 2015. 

175/9/15 1) bere na vědomí zápis č. 3/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0141/2015/MBaI s A. Č., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0148/2015/MBaI s J. D., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 
č. 2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                                T: 31. března 2015, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle bodu č. 2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                T: 31. března 2015. 

176/9/15 1) projednala návrh Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb BOZP a PO, 
s ENERGOM Projekty, a.s., IČ 29001838, se sídlem Zemědělská 5295/6, 722 00 Ostrava – 
Třebovice, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb BOZP a PO, 
s ENERGOM Projekty, a.s., IČ 29001838, se sídlem Zemědělská 5295/6, 722 00 Ostrava – 
Třebovice, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
 
3) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová TE:  27. března 2015. 

177/9/15 1) rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o udělení plné moci 
č. 5/2015 zmocněnci: společnosti Living in green s.r.o., IČ: 248 28 301, se sídlem 
Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, a jejímu pracovníkovi Ing. Elišce Deákové, 
k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, před 
státními institucemi a zejména Státním fondem životního prostředí ČR, ve věcech 
administrace žádosti o dotaci z programu podpory sídelní zeleně a ke všem přímo 
souvisejícím úkonům pro projekt: „Revitalizace zeleně v Ostravě - Radvanicích“ dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) zmocňuje starostku k podpisu plné moci č. 5/2015 dle bodu č. 1 tohoto usnesení,    
Z: Mgr. Šárka Tekielová            T: 26. března 2015. 

 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 
starostka       místostarosta 
 


