Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
51. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 13. února 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1192/51/13 1. schvaluje program 51. schůze rady městského obvodu konané dne 13. února 2013.
1193/51/13 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, bod 2. z 9. května 2007,
1817/70, bod 7 a) z 2. prosince 2009,
2085/79 z 21. dubna 2010 + 2200/82 z 2. června 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,
1114 bod 6./47/12 z 5. prosince 2012,
1022 bod 2. b)/43/12 z 10. října 2012,
1023 bod 3./43/12 z 10. října 2012,
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.
1194/51/13 1. projednala žádost notáře JUDr. Hanuše Jelínka, o vyjádření souhlasu s vydáním
majetku po zemřelém Jaromíru Muržínovi městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. nesouhlasí s vydáním majetku po zemřelém Jaromíru Muržínovi notářem
JUDr. Hanušem Jelínkem městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
3. pověřuje vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu
k vyjádření notáři JUDr. Hanuši Jelínkovi, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 27. února 2013.
1195/51/13 bere na vědomí zápis č. 1/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 16. ledna 2013 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1196/51/13 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti NOVPRO FM,
s.r.o., se sídlem Sadová 609, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 28633504 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu „Ostrava, Radvanice, Turgeněvova, p. Hópp,
přípojka NNk“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 38/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího věcnému
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břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00,
IČ 00845451-17, na části pozemku parc. č. 583/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
na ul. Turgeněvova v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava,
Radvanice, Turgeněvova, p. Hópp, přípojka NNk“ a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím 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 8.700,-- Kč+ 1.827,-- Kč 21% DPH, celkem
10.527,-- Kč, včetně 21% DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 22. února 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. února 2013.
1197/51/13 1. bere na vědomí zápis č. 1/2012 z jednání komise životního prostředí při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 23. ledna 2013 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1198/51/13 1. rozhodla na návrh odboru organizačního a vnitřních věcí o uzavření dodatku č. 2
(ev. č. S 0051/2013) smlouvy č. S 198/2004 o připojení elektrické zabezpečovací
signalizace objektu na zařízení dálkového přenosu a zajištění provozu zařízení dálkového
přenosu - vyhodnocovací části na Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského
kraje s organizací:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 70884561
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zabezpečit potřebné úkony
spojené s touto smlouvou,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 22. února 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 smlouvy dle bodu 1
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 22. února 2013.
1199/51/13 1. rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0049/2013/FaR o umístění reklamy u příležitosti
konání X. Reprezentačního plesu městského obvodu Radvanice a Bartovice, s odběratelem
RPG RE Management, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Praha 1, IČ 27391469,
DIČ CZ27391469, za cenu 12.200,-- Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. února 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. února 2013.
1200/51/13 1. vzala na vědomí Žádost o sdělení zaslanou EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM BRNOMĚSTO, SOUDNÍM EXEKUTOREM JUDr. VÍTEM NOVOZÁMSKÝM, se sídlem
Bratislavská 73, 602 00 Brno, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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2. rozhodla o neúčasti v dražbě nemovitostí:
- pozemek parcela 2860 o výměře 111 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
- pozemek parcela 2861 o výměře 691 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parcela 2862 o výměře 415 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
- budova části obce Radvanice, č.p. 97, rod. dům stojící na parcele 2861, zapsáno u KÚ
pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava, okres: Ostrava-město, kat. území: Radvanice,
obec: Ostrava, LV: 645,
3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 28. února 2013,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu odpovědi dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2013.
1201/51/13 1. projednala žádost o schválení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu - 10 darovacích
smluv mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987718
a
a) paní Alenou Stromskou, xxx
- na kancelářský nábytek v hodnotě 20.000 Kč,
b) Mgr. Hanou Ostřanskou, xxx
- na dřevěné stavebnice v hodnotě 994 Kč,
c) Ing. Vladimírem Majerem, Ph.D., xxx
- na monitor v hodnotě 1.500 Kč,
d) Mgr. Petrou Miklušovou, xxx
- na plyšové hračky v hodnotě 1.500 Kč,
e) Ing Radimem Chrapkem, xxx
- na 1 ks šuplíkového mrazáku zn. Calex v hodnotě 1.500 Kč,
f) paní Erikou Pišťáčkovou, xxx
- na 40 ks keramických zvonečků v celkové hodnotě 800 Kč,
g) panem Pavlem Ráčkem, xxx
- na 17 ks stavebnic v celkové hodnotě 2.533,
h) panem Daliborem Fabiánem, xxx
- na hry a skládačky v hodnotě 933 Kč,
ch) Mgr. Terezou Stromskou, xxx
- na pohovku v hodnotě 3.000 Kč,
i) paní Petrou Majerovou, xxx
- na 1 ks skříně v hodnotě 3.000 Kč,
a
- 1 smlouvy o provedení oprav mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
panem Milanem Lukášem, xxx
- na opravy okapů a svodů dešťové vody na budově odloučeného pracoviště školy –
Bartovická 59, 717 00 Ostrava 17 v hodnotě 25.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s uzavřením 10 darovacích smluv mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
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a
a) paní Alenou Stromskou, xxx
- na kancelářský nábytek v hodnotě 20.000 Kč,
b) Mgr. Hanou Ostřanskou, xxx
- na dřevěné stavebnice v hodnotě 994 Kč,
c) Ing. Vladimírem Majerem, Ph.D., xxx
- na monitor v hodnotě 1.500 Kč,
d) Mgr. Petrou Miklušovou, xxx
- na plyšové hračky v hodnotě 1.500 Kč,
e) Ing Radimem Chrapkem, xxx
- na 1 ks šuplíkového mrazáku zn. Calex v hodnotě 1.500 Kč,
f) paní Erikou Pišťáčkovou, xxx
- na 40 ks keramických zvonečků v celkové hodnotě 800 Kč,
g) panem Pavlem Ráčkem, xxx
- na 17 ks stavebnic v celkové hodnotě 2.533,
h) panem Daliborem Fabiánem, xxx
- na hry a skládačky v hodnotě 933 Kč,
ch) Mgr. Terezou Stromskou, Hudební 1006/8, 709 00 Ostrava 9
- na pohovku v hodnotě 3.000 Kč,
i) paní Petrou Majerovou, xxx
- na 1 ks skříně v hodnotě 3.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
v případě 1 smlouvy o provedení oprav mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
panem Milanem Lukášem, xxx
- na opravy okapů a svodů dešťové vody na budově odloučeného pracoviště školy –
Bartovická 59, 717 00 Ostrava 17 v hodnotě 25.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu, ukládá vypracovat změnu formy právního vztahu (darovací smlouva, smlouva
o dílo),
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 25. února 2013.
1202/51/13 1. rozhodla o záměru pronájmů pozemků pod garážemi:
a) parc. č. 690/30 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice o celkové výměře 20 m2,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) parc. č. 690/31 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice o celkové výměře 19 m2,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) parc. č. 22/12 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice o celkové výměře 28 m2,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2. ukládá referentce pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 18. února 2013.
1203/51/13 1. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., prostřednictvím společnosti
Profiprojekt s.r.o., se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČ 27779319, o vstup
na pozemek parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, týkající se stavby „Ostrava, Bartovice, NNk, p. Bartek“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní komunikace
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v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 52/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, na ulici Nové nádraží, strpět umístění stavby
„Ostrava, Bartovice, NNk, p. Bartek“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035,
za jednorázovou úhradu 400 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá referentce pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 3. tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 22. února 2013,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. února 2013.
1204/51/13 1. bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit Zastupitelstvu městského obvodu
Radvanice a Bartovice Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. března 2013.
1205/51/13 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 13/2013 ze dne 4. února 2013, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. března 2013.
1206/51/13 1. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., prostřednictvím společnosti
Profiprojekt s.r.o., se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČ 27779319, o vstup
na pozemek parc. č. 3228/12, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, týkající se stavby „Ostrava, Radvanice, NN 0,4 kV, p. Hladký“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3228/12, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 56/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvě zakládající právo umístit a provést stavbu, spočívající v povinnosti
budoucího povinného: statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,
adresou Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku
parc. č. 3228/12, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
na ulici Bučinská, strpět umístění stavby „Ostrava, Radvanice, NN 0,4 kV, p. Hladký“
a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu
400 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého
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materiálu,
4. ukládá referentce pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 3. tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 22. února 2013,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. února 2013.
1207/51/13 1. projednala sdělení MMO-RaB/00118/13/Star ze dne 2. ledna 2013 Veřejná zakázka
na poskytování pojistných služeb pro období od 01.01.2014 do 31.12.2018 a rozhodla:
o neudělení souhlasu s požadavkem města řešit výběr pojistitele na poskytování pojistných
služeb na období od 01.01.2014 do 31.12.2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. projednala návrh pojistné smlouvy č. 36880591-28 České pojišťovny, a.s. se sídlem
Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956, prostřednictvím Lukáše Ščerby,
poradce pro podnikatelské pojištění, region severní Morava, 28. října 32, Ostrava,
PSČ 702 00, na pojištění majetku – pojištění staveb pro případ živelních a dalších
sjednaných pojistných nebezpečí, pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, živelní
pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu, a rozhodla:
o souhlasu s návrhem pojistné smlouvy č. 36880591-28 České pojišťovny, a.s. se sídlem
Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956, prostřednictvím Lukáše Ščerby,
poradce pro podnikatelské pojištění, region severní Morava, 28. října 32, Ostrava,
PSČ 702 00, na pojištění majetku – pojištění staveb pro případ živelních a dalších
sjednaných pojistných nebezpečí, pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele,
živelní pojištění movitých věcí, pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže
na období od 21.04.2013 do 20.04.2018 (doba trvání pět let) s ročním pojistným ve výši
100.968,00 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. projednala informaci pojišťovacího makléře České pojišťovny, a.s. se sídlem Spálená
75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956, p.Lukáše Ščerby, poradce pro podnikatelské
pojištění, region severní Morava, 28. října 32, Ostrava, PSČ 702 00, na pojištění majetku,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a rozhodla:
o nesouhlasu s návrhem pojistné smlouvy České pojišťovny, a.s. se sídlem Spálená 75/16,
Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956, prostřednictvím Lukáše Ščerby, poradce
pro podnikatelské pojištění, region severní Morava, 28. října 32, Ostrava, PSČ 702 00,
na pojištění majetku – pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných
pojistných nebezpečí, pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele, živelní pojištění
movitých věcí, pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže na období
od 21.04.2013 do 20.04.2014 (doba trvání jeden rok) s ročním pojistným ve výši
128.504,00 Kč, dle přílohy č. 3, předloženého materiálu,
4. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodů č. 1. - 3. tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 7. března 2013,
5. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. března 2013.
1208/51/13 1. projednala smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 730/12 v k. ú. Radvanice, obec
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Ostrava za účelem umístění a provozování měřící stanice ovzduší vč. oplocení a rozhodla:
uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 55/2013/MBaI se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě,
Partyzánské náměstí 7, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 71009396, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 22. února 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce č. 55/2013/MBaI
dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 22. února 2013.
1209/51/13 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují běžné příjmy
na § 3399, pol. 2321

o

20 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3399, pol. 5909

o

20 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. února 2013
1210/51/13 1. projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 520/2011/MBŠaK ze dne
1. 10. 2011, uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova
651/16, IČ 26849976, dle přílohy č.1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 520/2011/MBŠaK ze dne
1. 10. 2011, uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova
651/16, IČ 26849976, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolů
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 15. února 2013,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 520/2011/MBŠaK ze dne 1. 10. 2011, uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem
Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. února 2013.
1211/51/13 1. bere na vědomí informaci o organizačním opatření k zajištění X. Reprezentačního
plesu městského obvodu Radvanice a Bartovice, který se uskuteční v sobotu 23. února
2013 ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1212/51/13 1. rozhodla o uzavření darovacích smluv za účelem konání X. Reprezentačního plesu
městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. února 2013 ve Společenském domě
v Ostravě-Bartovicích:
a) darovací smlouva č. S 0058/2013/FaR na finanční dar ve výši 10.000,-- Kč s dárcem
Technické služby, a.s., ČS. Armády 20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 47674725,
DIČ CZ47674725, dle přílohy č. 1 předloženého přínosu,
b) darovací smlouva č. S 0060/2013/FaR na věcný dar mobilní telefon zn. Samsung
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Galaxy S III v hodnotě 10.500,-- Kč vč. 21% DPH s dárcem CelTel, s.r.o., 28. října
243/186, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 27834174, DIČ CZ27834174, dle přílohy
č. 2 předloženého přínosu.
c) darovací smlouva č. S 0062/2013/FaR na věcný dar – ochranné pomůcky a pracovní
oděvy v hodnotě 2.890,45 Kč vč. 21% DPH s dárcem Canis Safety, a.s., U Skály 70/62,
725 26 Ostrava-Krásné Pole, IČO 26816121, DIČ CZ26816121, dle přílohy č. 3
předloženého přínosu,
d) darovací smlouva č. S 0063/2013/FaR na finanční dar ve výši 10.000,-- Kč s dárcem
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 41035704,
DIČ CZ41035704, dle přílohy č. 4 předloženého přínosu,
e) darovací smlouva č. S 065/2013/Far na finanční dar ve výši 2.000,-- Kč s dárcem
ETVM s.r.o., Uhlířská 1645/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 48390356,
DIČ CZ48390356, dle přílohy č. 5 předloženého přínosu.
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. února 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. února 2013.
1213/51/13 1. projednala návrh na podání žádosti na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu
a obchodu České republiky v rámci projektu na revitalizaci Moravskoslezského kraje
pro stavbu „Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice
pro využití volného času II. etapa – projekt sanace svahu“,
2. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit žádost o dotaci v rámci projektu
na revitalizaci Moravskoslezského kraje pro stavbu „Revitalizace území rybníku Volný
a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace
svahu“, k projednání v Radě města Ostravy,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 17. května 2013,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit žádost o dotaci v rámci projektu
na revitalizaci Moravskoslezského kraje pro stavbu „Revitalizace území rybníku Volný
a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace
svahu“, k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 6. června 2013,
4. ukládá místostarostovi městského obvodu podat žádost o dotaci na Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky v rámci projektu na revitalizaci Moravskoslezského
kraje pro stavbu „Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice
pro využití volného času II. etapa – projekt sanace svahu“,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 28. června 2013.
1214/51/13 1. projednala návrh na provedení organizačních změn v rámci Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice a přijetí zaměstnance s účinností od 1. 3. 2013, dle přílohy č.1
předloženého materiálu,
2. rozhodla o převedení dvou zaměstnanců zařazených do odboru majetkového, bytového
a investic úřadu městského obvodu, v pracovní pozici hasič, do odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí úřadu městského obvodu, a přijetí jednoho zaměstnance
pro pracovní pozici hasič a jeho zařazení do odboru stavebního řádu, dopravy a životního
prostředí úřadu městského obvodu, dle Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice,
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3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
zajistit realizaci úkolů dle bodu 2. tohoto usnesení, pro rozsah činností technické správy
a údržby dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 28. února 2013.
1215/51/13 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0066/2013/FaR na věcný dar - nářadí
v hodnotě 500,-- Kč vč. 21% DPH, s dárcem Lignus Frýdek-Místek, s.r.o., 739 04 Pražmo
166, IČ 25882244, DIČ CZ25882244, dle přílohy č. 1 předloženého přínosu
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. února 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. února 2013.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka

9/9

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

