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Usnesení  
42. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 26. září 2012 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

980/42/12 1. schvaluje program 42. schůze rady městského obvodu konané dne  

26. září 2012. 

981/42/12 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 

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. 

982/42/12 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0447/2012/OaVV na věcný dar ve výši      

2.100,-- Kč s dárcem Jiřím Krzywoněm, se sídlem 1. máje 282, 735 31 Bohumín – 

Skřečoň, IČ 73303038, u příležitosti vyhlášení výherce Soutěže o nejkrásnější zahradu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 15. září 2012 na Radvanických slavnostech 

v Ostravě – Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu  

č. 1 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                   T: 2. října 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1 tohoto 

materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                  T: 2. října 2012. 

983/42/12 1. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o poskytování právní pomoci 

uzavřené dne 2. 1. 2000 s advokátem JUDr. Miroslavem Pavelkou dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit vše potřebné  

k uzavření dodatku dle bodu č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu č. 1 předloženého 

materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 5. října 2012. 
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984/42/12 1. schvaluje harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2013 a návrh metodiky  

pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2013  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá všem ředitelům příspěvkových organizací, vedoucím odvětvových odborů  

a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu 

požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky, a to v termínech dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

Z.: ředitelé příspěvkových organizací, 

vedoucí odvětvových odborů, 

velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů, 

 

3. ukládá vedoucí odboru SVaŠ informovat ředitele příspěvkových organizací a vedoucí 

odboru MBaI velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů o schváleném harmonogramu 

prací na návrhu rozpočtu na rok 2013 a schválené metodice pro sestavování návrhu 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2013 , 

Z.: Mgr. Irena Kopciuchová, Ing. Hana Dlouhá  T.: 1. října 2012. 

985/42/12 1. rozhodla o stažení materiálu č. 5 s názvem „Zápis z jednání sociální komise rady 

městského obvodu“ z programu schůze. 

986/42/12 1. bere na vědomí zápis z 19. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konaného dne 11. září 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

987/42/12 1. rozhodla o stažení materiálu č. 7 s názvem „Změna zřizovací listiny Základní školy 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987700, příspěvková organizace“ z programu 

schůze. 

988/42/12 1. projednala nominaci p. Evy Stoškové na V. ročník ankety SENIOR ROKU, kterou 

vyhlašuje statutární město Ostrava u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí  

a mezigenerační solidarity a Mezinárodního dne seniorů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. schvaluje nominaci p. Evy Stoškové 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. října 2012. 

989/42/12 1. rozhodla o stažení materiálu č. 9 s názvem „Změna složení školské rady základní školy 

– Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55“ z programu schůze. 

990/42/12 1. projednala žádost o schválení přijetí daru Základní školou Ostrava-Radvanice, 

Trnkovecká 55, IČ 70987718, příspěvková organizace, v režimu „narovnání“, na základě 

usnesení Okresního soudu v Ostravě, č. j. 2T 166/2011, ve výši 10.000,-- Kč, dle přílohy  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s přijetím daru Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55,  

IČ 70987718, příspěvková organizace, v režimu „narovnání“, na základě usnesení 

Okresního soudu v Ostravě, č. j. 2T 166/2011, ve výši 10.000,-- Kč, dle přílohy  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  

2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 1. října 2012. 

991/42/12 1. projednala žádost pana Dalibora Kožušníka o zřízení věcného břemene plynové  

a vodovodní přípojky k rodinnému domu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 438/2012/MBaI o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,  

IČ 00845451-017, na části pozemku parc. č. 673, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět 

umístění stavby „inženýrských sítí“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného Dalibora Kožušníka, 

adresou xxx, za jednorázovou úhradu ve výši 6.800,-- Kč + 1.360,-- Kč 20% DPH, celkem 

8.160,-- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá          T: 10. října 2012, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál         T: 10. října 2012. 

992/42/12 1. rozhodla o uzavření dohody č. 448/2012/MBaI o ukončení nájemní smlouvy  

č. 2007/56.3./05 na pronájem částí pozemků parc. č. 690/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 400 m2, parc. č. 785/1 ostatní plocha, zeleň o výměře  

cca 120 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s nájemkyní paní xxx, trvale bytem xxx, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle tohoto 

usnesení,                  

Z: Ing. Hana Dlouhá               T: 5. října 2012,    

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dohody č. 448/2012/MBaI  

o ukončení nájemní smlouvy dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál              T: 5. října 2012. 

993/42/12 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 436/2012/MBaI) k nájemní smlouvě  

č. 420/2011/MBŠaK na pronájem části pozemku parcela č. 3209, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 5,5 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s nájemcem panem 

Lukášem Ščerbou, bytem xxx dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá            T: 1. října 2012,     

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál           T: 1. října 2012. 

994/42/12 1. projednala žádost pana Igora Šimory, xxx, o vstup na pozemek parc. č. 646, ostatní 

plocha, silnice, o celkové výměře 15.603 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava týkající se 

vodovodní a plynové přípojky k RD dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 646, ostatní plocha, silnice v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 449/2012/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 Ostrava-

Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 646, ostatní plocha, silnice, na ulici 

Bartovická v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění vodovodní a plynové přípojky  
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a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,  

a to ve prospěch budoucího oprávněného Igora Šimora za jednorázovou úhradu  

400,-- Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

4. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 3. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá             T: 5. října 2012, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál            T: 5. října 2012. 

995/42/12 1. projednala žádost společnosti UNIGEO a. s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-

Hrabová o souhlas se vstupem na pozemky z důvodu provedení atmogeochemického 

průzkumu (měření obsahu metanu v půdním vzduchu) v rámci projektu „Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 668/1, 689, 690/1, 690/2, 694/1, 730/1, 730/2, 

730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 730/8, 730/9, 730/10, 730/11,  730/12, 730/13, 764, 

774/1, 780/1, 781, 782/25, 782/50, 782/60, 782/61, 785/1, 785/18, 785/24, 785/25, 785/26, 

785/27, 789/7, 789/8, 789/9, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1557, 1567, 1568/1, 1569/3, 

2090, 2092/1, 2093, 2094/1, 2094/2, 2095, 2097, 2101/1, 2105/1, 2107,3210/1, 3217/1, 

3235, 3236, 3237, 3239/1, 3239/3, 3239/4, 3239/5, 3239/17, 3240, 3241, 3243, 3244, 

3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 

3267/35 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 provedení atmogeochemického průzkumu 

(měření obsahu metanu v půdním vzduchu) v rámci projektu „Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“ společností 

UNIGEO a. s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 45192260, za podmínky 

předložení prohlášení společností UNIGEO a. s. o převzetí odpovědnosti za případné 

škody způsobené na majetku městského obvodu v souvislosti s předmětnou činností, 

 

3. ukládá vedoucího odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení včetně zaslání výzvy UNIGEO a. s. k předložení prohlášení  

o převzetí odpovědnosti za případné škody, 

Z: Ing. Hana Dlouhá              T: 12. října 2012, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků  

s realizací průzkumu dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál               T: 12. října 2012. 

996/42/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 333      o            79 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4113, ÚZ       o            21 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery přijaté ze SR  

na pol. 4116, ÚZ      o          346 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy 
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na § 3632, pol. 2324      o            28 tis. Kč 

na § 3639, pol. 2119      o          468 tis. Kč 

na § 3349, pol. 2111      o              9 tis. Kč 

na § 3612, pol. 2324      o              1 tis. Kč 

na § 3399, pol. 2321      o              2 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 6171, pol. 3113      o           30 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5139, org. 17      o             5 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5171, org. 17      o             5 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5154, org. 17      o           11 tis. Kč 

na § 6310, pol. 5163      o           30 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3632, pol. 5171      o           33 tis. Kč 

na § 3632, pol. 3632, pol. 5171      o         152 tis. Kč 

na § 3632, pol. 5192      o           28 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362      o         100 tis. Kč 

na § 3613, pol. 51xx      o            82 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5175      o             9 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5139      o             1 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5156, org. 17      o             5 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5137, org. 17      o             5 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5163, org. 17      o           11 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331, ÚZ 333, org. 6      o           79 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5161      o           20 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5167      o           10 tis. Kč 

na § 363x, pol. 5367      o         329 tis. Kč 

na § 363x, pol. 5139      o           38 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5194      o             2 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121      o          333 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121      o          152 tis. Kč

  

zvyšují kapitálové výdaje  

na § 2212, pol. 6121      o            30 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121      o          300 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121      o          170 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121      o          116 tis. Kč 

 

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  

1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. září 2012. 

997/42/12 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 437/2012/MBaI) k nájemní smlouvě  

č. 64/2012/MBŠaK na pronájem pozemku parcela č. 2027/99, zastavěná plocha a nádvoří  

o výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s nájemcem panem Jaroslavem Lánským, 

bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. ruší bod 1. usnesení rady městského obvodu č. 576/25/11 ze dne 21. prosince 2011  

a nahrazuje zněním: rozhodla o záměru pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 2027/99, 
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zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice o celkové výměře 23 m2,  

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá            T: 1. října 2012,     

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál           T: 1. října 2012. 

998/42/12 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o udělení plné moci  

č. 13/2012 obchodní společnosti, PPS Kania s.r.o. se sídlem: Ostrava, Olešní 583/9,  

PSČ 712 00, IČ: 26821940, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem  

v Ostravě, oddíl C, vložka č. 25838 ze dne 1. prosince 2003, zastoupené jednatelem Janem 

Kaniou k zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, ve věci projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, včetně 

veškerých vyjádření, stanovisek a správních rozhodnutí dle přísl. zákonů potřebných  

k provedení stavby „Stavební úpravy bytového domu, ul. Třanovského 21, 23, 25  

v Ostravě-Radvanicích“. 

V rámci zajištění vyřízení předmětné stavby je zmocněnec oprávněn zúčastňovat se všech 

jednání ve výše uvedené věci, činit návrhy a vyjádření, předkládat písemná podání, které  

s předmětem díla přímo souvisí včetně doručování (přejímky) všech písemností týkajících 

se předmětu zmocnění. Zmocněnec je v rámci této plné moci oprávněn vyřízením dané 

záležitosti pověřit jím třetí osobu, Ing. Petru Wlukovou (nar. 27. listopadu 1981), dle bodu 

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci č. 13/2012 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,    

Z: Mgr. Šárka Tekielová            T: 30. září 2012. 

999/42/12 1. rozhodla  o záměru pronájmu pozemku  parc. č. 632/2 zahrada v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava o celkové výměře 272 m2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá              T: 10. října 2012. 

1000/42/12 1. bere na vědomí zápis č. 4/2012 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 454/2012/MBaI s p. Zdenkou 

Brücknerovou, dosud bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného pod  

č. 457/2012/MBaI, s p. Nikolou Rojíčkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného pod  

č. 456/2012/MBaI, s p. Antonínem Králem, bytem xxx, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 455/2012/MBaI s p. Ludvíkem 

Tomanovičem, bytem xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 459/2012/MBaI s p. Janem Mazurem, 

dosud bytem xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7. rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného pod  
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č. 460/2012/MBaI, s org. j. Sociální bydlení CENTROM, IČ 22765671, dle přílohy  

č. 7 předloženého materiálu, 

 

8. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

1 - 7 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá  T: 15. října 2012, 

 

9. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu bytu, 

dodatků ke smlouvám o nájmu bytů a ke smlouvám o nájmu bytů dle bodů 1 – 7 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 15. října 2012. 

1001/42/12 1. projednala žádost děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Prof. 

PhDr. Aleše Zářického, Ph.D, o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2.  

a)  rozhodla o poskytnutí finančního daru Ostravské univerzitě v Ostravě, Dvořákova 7, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz – Moravská Ostrava, IČ 61988987,  

na vydání publikace „Ostravské dělnické kolonie II“ ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu 

městského obvodu na rok 2012 a o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

snižují výdaje na § 3419, pol. 5222, ÚZ 160 o 10 tis. Kč, 

zvyšují výdaje na § 3211, pol. 5339   o 10 tis. Kč, 

 

c) souhlasí s použitím znaku městského obvodu v publikaci „Ostravské dělnické  

kolonie II“, 

 

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

2. b) tohoto usnesení a informovat žadatele o výsledku projednání jeho žádosti dle bodu  

2. a) a c) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: do 30. září 2012, 

 

e) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního daru dle bodu  

2. a) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: do 30. září 2012. 

1002/42/12 1. projednala žádost Ministerstva životního prostředí České republiky, se sídlem: 

Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 00, o vyjádření k dokumentaci posuzování vlivů stavby 

na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro záměr 

„Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny AMEO za účelem snížení emisí NOx včetně 

instalace nových hořáků“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se záměrem „Ekologizace kotlů K8, K9, K10 teplárny AMEO za účelem 

snížení emisí NOx včetně instalace nových hořáků“, 

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat Ministerstvu životního prostředí 

České republiky stanovisko rady městského obvodu dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 27. září 2012. 

1003/42/12 1. projednala žádost o schválení 2 nájemních smluv mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, IČ 70987718, příspěvková 

organizace, 

a 
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a) Vladimírem Harastejem, Dolní Domaslavice 357, 739 38 Frýdek-Místek, za účelem 

provozování sportovní činnosti, s účinnosti od 1. října 2012 – 30. srpna 2013, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

b) společností AMSOK.EU s.r.o., Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přívoz,  

IČ 29384311, k účelům školící činnosti, s účinnosti ode dne podpisu smlouvy, dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu,       

 

2. souhlasí s uzavřením 2 nájemních smluv mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, IČ 70987718, příspěvková 

organizace, 

a 

a) Vladimírem Harastejem, Dolní Domaslavice 357, 739 38 Frýdek-Místek, za účelem 

provozování sportovní činnosti, s účinnosti od 1. října 2012 – 30. srpna 2013, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

b) společností AMSOK.EU s.r.o., Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přívoz,  

IČ 29384311, k účelům školící činnosti, s účinnosti ode dne podpisu smlouvy, dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu,       

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 28. září 2012. 

1004/42/12 1. rozhodla na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek  

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci akce pod názvem 

„Rekonstrukce chodníku podél ul. Čapkova v Ostravě – Radvanicích“, o výběru 

nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0453/2012/SŘDaŽP s vybraným 

uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2, za cenu nejvýše 

přípustnou 1 587 269,74 Kč bez DPH, 1 904 723,69 Kč včetně DPH  

se zhotovitelem: 

obchodní společnost: KR OSTRAVA a.s. 

sídlo: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava 

IČ: 25890981 

DIČ: CZ25890981 

dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0453/2012/SŘDaŽP, dle bodu  

č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 10. října 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0453/2012/SŘDaŽP dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                    T: 10. října 2012. 

1005/42/12 1. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek  

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 18 odst. 5 zákona  

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

nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. 458/2012/MBaI s vybraným 

uchazečem na realizaci akce pod názvem „Rozšíření ulice U Lípy v Ostravě-Radvanicích – 

2. část“ za cenu nejvýše přípustnou 499.044,-- Kč bez DPH, 598.853,-- Kč včetně DPH  

se zhotovitelem: 

obchodní společnost: ALPINE Bau CZ s.r.o.  

sídlo: Jiráskova 613/13, PSČ 757 43 Valašské Meziříčí      

závod Ostrava: Šenovská 463, PSČ 717 00 Ostrava-Bartovice 

IČ: 45192286 
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DIČ: CZ45192286 

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

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření smlouvy o dílo č. 458/2012/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá              T: 3. října 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. 458/2012/MBaI  

dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 3. října 2012.     

1006/42/12 1. rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 18 odst. 5 zákona  

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

nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0450/2012/MBaI s vybraným 

uchazečem na provedení stavby pod názvem „Celoplošná oprava místních komunikací  

v městském obvodě Radvanice a Bartovice“ za cenu nejvýše přípustnou 668.561,78 Kč 

včetně DPH se zhotovitelem: 

obchodní společnost: KR OSTRAVA a.s.,  

sídlo: Ostrava – Slezská Ostrava, Slívova 1946/7, PSČ 710 00,    

IČ: 25890981, 

DIČ: CZ25890981,  

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

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 450/2012/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 3. října 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0450/2012/MBaI, 

dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 3. října 2012.     

1007/42/12 1. projednala na návrh odboru majetkového, bytového a investic uzavírání smluv o nájmu 

hrobového místa v městském obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

2. rozhodla o uzavírání smluv o nájmu hrobového místa v objektech hřbitov Ostrava-

Radvanice a hřbitov Ostrava-Bartovice: 

a) v řádném termínu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) s bezesmluvním užíváním (zpětně max. 3 roky), v případě, že nájemce s předmětem 

nájmu prokazatelně disponoval bez uzavřené nájemní smlouvy dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá               T: 1. října 2012, 

 

4. zmocňuje vedoucí odboru majetkového, bytového a investic k podpisům smluv o nájmu 

hrobového místa dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá               T: 1. října 2012. 

1008/42/12 1. rozhodla o stažení materiálu č. 28 s názvem „Záměr pronájmu pozemku  

v k. ú. Radvanice p. č. 2217/22“ z programu schůze. 

1009/42/12 1. projednala žádost o schválení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

- 4 smluv o výpůjčce nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková 
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organizace, 

a 

a) Základní uměleckou školou Edvarda Runda Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava, 

Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, za účelem výuky žáků, s účinnosti  

od 1. října 2012–28. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

b) Mgr. Markem Jargusem, xxx, za účelem výuky žáků, s účinnosti od 1. října 2012-28. 

června 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,   

c) Ing. Vladislavem Ševčákem, xxx, za účelem tréninku lukostřelby dcery, s účinností od 

1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

d) Mgr. Blankou Zmítkovou, xxx, za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. října 

2012-28. června 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

- 6 smluv o pronájmu nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková 

organizace, 

a 

a) p. Tomášem Böhmem, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

b) p. Rostislavem Žákem, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

c) p. Marií Pieterovou, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-30. června 2013, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

d) p. Zdeňkem Ondrou, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

e) p. Danou Lérovou, xxx, za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. října 2012-28. 

června 2013, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

f) Tanečním kroužkem RYTMIK s.r.o., 28. říjne 854/24, Ostrava-Mariánské Hory,  

za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy  

č. 11 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením 4 smluv o výpůjčce nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková 

organizace, 

a 

a) Základní uměleckou školou Edvarda Runda Ostrava, Ostrava-Slezská Ostrava, 

Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, za účelem výuky žáků, s účinnosti  

od 1. října 2012–28. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

b) Mgr. Markem Jargusem, xxx, za účelem výuky žáků, s účinnosti od 1. října 2012-28. 

června 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,   

c) Ing. Vladislavem Ševčákem, xxx, za účelem tréninku lukostřelby dcery, s účinností od 

1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

d) Mgr. Blankou Zmítkovou, xxx, za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. října 

2012-28. června 2013, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

- 6 smluv o pronájmu nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková 

organizace, 

a 

a) p. Tomášem Böhmem, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

b) p. Rostislavem Žákem, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

c) p. Marií Pieterovou, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-30. června 2013, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
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d) p. Zdeňkem Ondrou, xxx, za účelem sportovních aktivit,  

s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

e) p. Danou Lérovou, xxx, za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. října 2012-28. 

června 2013, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

f) Tanečním kroužkem RYTMIK s.r.o., 28. říjne 854/24, Ostrava-Mariánské Hory,  

za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. října 2012-28. června 2013, dle přílohy  

č. 11 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 28. září 2012. 

1010/42/12 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zákona  

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

„Celoplošná oprava komunikace ul. Vrchlického“ a zaslání písemné výzvy k podání 

nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům  

v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Richard Dudek, DiS.   

3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic   

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva  

2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta  

3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic,    

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta   

3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic    

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 

2. Richard Dudek, DiS., místostarosta       

3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic, 

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 

smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázku dle bodu č. 1. tohoto usnesení, radě městského 

obvodu k projednání, 

Z: Ing. Hana Dlouhá            T: 10. října 2012. 

1011/42/12 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného 

pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu č. TOT-SN-1/2012/č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, 

evidovanou pod č. S 0175/2012, s Úřadem práce České republiky – Krajská pobočka  

v Ostravě, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 12801 Praha 2, IČ 72496991, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 27. září 2012. 

1012/42/12 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky na služby pod názvem „Provedení zimní údržby 

místních komunikací a ploch na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“, formou 
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42. schůze ze dne 26. září 2012 

zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů a zaslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídek  

na dodavatele předmětné služby v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2  

a č. 3 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta  

3. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 

4. Pavel Šebesta, předseda komise bezpečnosti a dopravy 

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

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

2. David Blažek, člen rady a zastupitelstva 

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

4. Ing. Miroslav Havel, člen komise bezpečnosti a dopravy 

5. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic,   

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta  

3. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 

4. Pavel Šebesta, předseda komise bezpečnosti a dopravy 

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

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

2. David Blažek, člen rady a zastupitelstva 

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

4. Ing. Miroslav Havel, člen komise bezpečnosti a dopravy 

5. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic,   

 

3. 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 o dílo na veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto usnesení 

radě městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová            T: dle zákonných lhůt. 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová, starostka     Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 


