Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
44. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 24. října 2012
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1031/44/12 1. schvaluje program 44. schůze rady městského obvodu konané dne
24. října 2012.
1032/44/12 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,
1015 bod 3./43/12 z 10. října 2012,
1016 bod 2./43/12 z 10. října 2012,
1022 bod 2.a) a bod 2.b)/43/12 z 10. října 2012,
1023 bod 3./43/12 z 10. října 2012,
1028 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.
1033/44/12 1. projednala žádost Oblastní charity Most o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2.
a) rozhodla o neposkytnutí finančního příspěvku na provoz Oblastní charitě Most,
IČ 70828920, ve výši 10.000,- Kč na provoz Azylového domu pro muže a ženy v Oseku
z rozpočtu městského obvodu na rok 2012,
b) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o výsledku projednání
žádosti dle bodu 2. a) tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková T: do 15. listopadu 2012.
1034/44/12 1. souhlasí
- na žádost pana Vojtěcha Mynáře s umístěním památníku s pamětní deskou panu Robertu
Matulovi, čestnému občanovi statutárního města Ostrava, na prostranství vedle budovy
úřadu městského obvodu, mezi památníky obětem 1. a 2. světové války,
- s textem dle varianty „B“ vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
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- za předpokladu financování jeho výroby z jiných zdrojů než rozpočtu městského obvodu
a předložení návrhu památníku ke schválení radě městského obvodu.
1035/44/12 1. bere na vědomí zápis č. 7/2012 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 12. září 2012
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1036/44/12 1. schvaluje zápis do Kroniky městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2011
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1037/44/12 1. projednala návrh škodní komise ve věci škody na majetku třetí osoby majitelky paní
Moniky Hanuskové, xxx na osobním vozidle Ford Galaxy, RZ 6T3 3065, způsobené
zaměstnancem statutárního města Ostravy panem Zdeňkem Gvuzděm zařazeným do
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla na základě doporučení škodní komise škodu vzniklou městskému obvodu
ve výši 1.000,- Kč (spoluúčast sjednaná ve smlouvě o pojištění majetku vůči třetím osobám)
neuplatňovat vůči panu Zdeňku Gvuzďovi, zaměstnanci statutárního města Ostravy,
zařazeného do městského obvodu Radvanice a Bartovice; ze strany zaměstnance nedošlo k
porušení povinností při výkonu práce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá odboru financí a rozpočtu škodu ve výši 1.000,- Kč zaúčtovat na účet 547 jako
náklad městského obvodu, § 3745, pol. 5192,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. října 2012.
1038/44/12 1. projednala žádost pana Milana Lukáše, bytem xxx, o vstup na pozemek parc. č. 452,
ostatní plocha, silnice v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, z důvodu zřízení sjezdu pro napojení
zamýšlené komunikace na parc. č. 542/1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 452, ostatní plocha, silnice v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 499/2012/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 OstravaRadvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 452, ostatní plocha, silnice v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, na ulici Bémova, strpět umístění sjezdu pro napojení zamýšlené
komunikace na parc. č. 542/1 a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného Milana Lukáše
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: 7. listopadu 2012,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 7. listopadu 2012.
1039/44/12 1. projednala předloženou referenční listinu rozvojové agentury SELLER MORAVIA,
s.r.o., jejímž předmětem je potvrzení městského obvodu:
- o pověření k organizačnímu zajištění zadavatelských činností veřejné zakázky, zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení, na zakázku pod názvem „Stavební úpravy bytového
domu, ul. Třanovského 21,23, 25 v Ostravě-Radvanicích“, na základě ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- o prokázání odborných znalostí a schopností při organizaci zadávání uvedené veřejné
zakázky a při poskytování konzultací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2. rozhodla o potvrzení referenční listiny o pověření k zajištění zadavatelských činností
veřejné zakázky, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na stavební úpravy
bytového domu ul. Třanovského 21,23,25 v Ostravě-Radvanicích a prokázání odborných
znalostí, schopností a konzultací při organizaci zadávání zmíněné veřejné zakázky,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 31. října 2012,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu referenční listiny dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2012.
1040/44/12 1. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 15/2012“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu pro zmocněnce JUDr. Miroslava Pavelku, advokáta zapsaného
u ČAK v Praze pod evid. č. 3061, bytem Petřvald 353, 742 60 Petřvald k zastupování
zmocnitele ve věci vymáhané pohledávky vůči povinnému:
Radimovi Buffalo Tobiášovi,
a aby v tomto řízení zastupoval zmocnitele u Okresního soudu v Ostravě ve všech právních
věcech, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy
a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatňované nároky, vzdal se nároků, podával
opravné prostředky, námitky, nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků
přijímal, jejich plnění potvrzoval,
2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. října 2012.
1041/44/12 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o.,
Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na stavbu „Ostrava 2027, Volák, přípojka NNk“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 509/2012/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 00845451-17, na části
pozemku parc. č. 2033, ostatní plocha, ostatní komunikace, na ul. Na Pasekách v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 2027, Volák, 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 6400,-- Kč +
1280,-- Kč 20% DPH, celkem 7680,-- Kč, včetně 20% DPH, 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: 31. října 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. října 2012.
1.
rozhodla
o
uzavření
smlouvy
č. 507/2012/MBaI s provozovatelem distribuční soustavy
1042/44/12
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
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IČ 24729035 o navýšení jističe odběrného místa na 3 x 25 A, Radvanická 1119/236, Ostrava
16 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 31. října 2012,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. 507/2012/MBaI dle tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2012.
1043/44/12 1. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 16/2012“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu pro zmocněnce Jindru Láskovou, bytem xxx k zastupování
zmocnitele ve věci projednávání vytýčení částí hranic pozemků se zeměměřičskými firmami
do 31. prosince 2012,
2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. října 2012,
1044/44/12 1. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, IČ:
00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zaslat Ministerstvu práce
a sociálních věcí odpověď se zamítavým stanoviskem.
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 31. října 2012
1045/44/12 1. bere na vědomí zápis z 18. jednání sociální komise rady městského obvodu, které se
konalo dne 10. října 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1046/44/12 1. projednala návrhy na vyřazení a likvidaci movitého majetku příspěvkové organizace
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku u příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, v celkové
pořizovací hodnotě 170.281,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o výsledku
projednání žádosti dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
TE: 31. října 2012
1047/44/12 1. projednala žádost o schválení, dle přílohy č. 1 a č. 4 předloženého materiálu
- 2 smluv o výpůjčce nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
a) Českým rybářským svazem, Ostrava 2 – Slezská Ostrava, IČ/RČ 680621/096, pro
účely sportovních aktivit, s účinnosti od 1. listopadu 2012–28. června 2013, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
b) Pionýrskou skupinou Beskydy, Lukáš Čajka, Osvobození 873, Orlová 4,
za účelem zájmové činnosti žáků – turistický oddíl, s účinnosti od 1. listopadu 2012 28. června 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
- 1 smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
Tanečním kroužkem RYTMIK s.r.o., 28. října 854/24, Ostrava-Mariánské Hory,
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za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. listopadu 2012 - 28. června 2013,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením 2 smluv o výpůjčce nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
a) Českým rybářským svazem, Ostrava 2 – Slezská Ostrava, IČ/RČ 680621/096,
pro účely sportovních aktivit, s účinnosti od 1. listopadu 2012–28. června 2013, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
b) Pionýrskou skupinou Beskydy, Lukáš Čajka, Osvobození 873, Orlová 4,
za účelem zájmové činnosti žáků – turistický oddíl, s účinnosti od 1. listopadu 2012 28. června 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
- 1 smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
Tanečním kroužkem RYTMIK s.r.o., 28. října 854/24, Ostrava-Mariánské Hory,
za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. listopadu 2012 - 28. června 2013, dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu č. 2.
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. října 2012.
1048/44/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
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zvyšují neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
na pol. 4111, ÚZ 98193
na pol. 4111, ÚZ 98216

o
o

125 tis. Kč
124 tis. Kč

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4121, ÚZ 14005

o

22 tis. Kč

zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o

424 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 5512, pol. 5132, org. 17
na § 5512, pol. 5171, org. 17
na § 5512, pol. 5139, org. 17

o
o
o

10 tis. Kč
15 tis. Kč
4 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 14005
na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98193
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 98216
na § 6171, pol. 5167
na § 2219, pol. 5171
na § 3722, pol. 5169
na § 6171, pol. 5139
na § 6171, pol. 5161
na § 3722, pol. 5154
na § 6171, pol. 5137
na § 3632, pol. 5154

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

22 tis. Kč
125 tis. Kč
124 tis. Kč
20 tis. Kč
26 tis. Kč
200 tis. Kč
20 tis. Kč
30 tis. Kč
8 tis. Kč
45 tis. Kč
2 tis. Kč
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na § 3399, pol. 5163
na § 3421, pol. 5169
na § 3421, pol. 5194
na § 3612, pol. 5137
na § 6171, pol. 5175
na § 6171, pol. 5424
na § 3745, pol. 50xx
na § 5512, pol. 5134, org. 17
na § 5512, pol. 5137, org. 17
na § 5512, pol. 5156, org. 17
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 tis. Kč
1 tis. Kč
1 tis. Kč
25 tis. Kč
15 tis. Kč
10 tis. Kč
20 tis. Kč
10 tis. Kč
13 tis. Kč
6 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. října 2012.
1049/44/12 1. projednala žádost MUDr. Aleše Menšíka a MUDr. Terezy Menšíkové, oba bytem xxx, o
stanovisko ke stavbě rodinného domu z hlediska Územního plánu regulace zástavby
Ostrava Radvanice a Bartovice a z hlediska umístění na pozemcích p.č. 1679/2, 1682 v
katastrálním území Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s umístěním stavby rodinného na pozemcích p.č. 1679/2, 1682 v katastrálním
území Radvanice 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: 2. listopadu 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 2. listopadu 2012.
1050/44/12 1. projednala žádost paní Zory a Martina Jakubcových, bytem xxx o uzavření smlouvy na
uložení inženýrských sítí a vybudování části sjezdu na pozemku parc. č. 2067, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3650 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava
týkající k RD dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 498/2012/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 OstravaRadvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní
komunikace, na ulici Na Pasekách v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění
vodovodní a plynové přípojky, také část sjezdu a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného
Martina Jakubce 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 3.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 31. října 2012,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. října 2012.
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1051/44/12 1. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 17/2012“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu pro zmocněnce JUDr. Miroslava Pavelku, advokáta zapsaného u
ČAK v Praze pod evid. č. 3061, se sídlem Petřvald 353, 742 60 Petřvald k zastupování
žalobce Statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 281,
716 00 Ostrava ve věci vyklizení bytu vůči žalovanému:
René Tománkovi, xxx
a aby v tomto řízení zastupoval žalobce u Okresního soudu v Ostravě ve všech právních
věcech, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a
žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatňované nároky, vzdával se nároků,
podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky,
plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval,
2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto usnesení
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2012.
1052/44/12 1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 501/2012/MBaI s p. Pavlem Ganitou, bytem
xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 502/2012/MBaI s p. Dagmar Konečnou,
bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, vedeného pod č. 503/2012/MBaI,
s p. Dušanem Laštuvkou, bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, vedeného pod č. 504/2012/MBaI,
s p. Blaženou Severinovou, bytem xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 508/2012/MBaI s p. Jiřím Michalczykem,
bytem xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o neuzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 510/2012/MBaI s p. Pavlem
Kaiserem, bytem xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 511/2012/MBaI s p. Hanou
Volnou, bytem xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8. bere na vědomí zápis č. 5/2012 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 512/2012/MBaI s p. Liborem Zegzulkou,
dosud bytem xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 513/2012/MBaI s p. Žanetou Ševčíkovou,
dosud bytem xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 514/2012/MBaI s p. Romanem Kozlem,
dosud bytem xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 515/2012/MBaI s p. Petrou Kaločajovou,
dosud bytem xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 516/2012/MBaI s p. Tomášem
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Šimkovičem, dosud bytem xxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
14. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 517/2012/MBaI s p. Nikolou Rojíčkovou,
dosud bytem xxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
15. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 518/2012/MBaI s p. Kateřinou
Köglerovou, dosud bytem xxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
16. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 519/2012/MBaI s p. Renátou Borovcovou,
dosud bytem xxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,
17. projednala dohodu o přistoupení k závazku a splátkový kalendář č. 520/2012/MBaI s p.
Petrou Kaločajovou, bytem xxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu,
18. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 17 tohoto usnesení,
19. ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o uzavření
dohody o přistoupení k závazku a splátkovém kalendáři Zastupitelstvu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, dle bodu 17 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. prosince 2012,
20. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohod o ukončení nájmu bytů, dodatků
ke smlouvám o nájmu bytů a ke smlouvám o nájmu bytů dle bodů 1 – 16 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. listopadu 2012.
1053/44/12 1. projednala žádost pana Jiřího Dvořáka, adresou xxx o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu inženýrské sítě – „Ova, Radvanice, Dvořák“ vodovodní přípojky k RD,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 478/2012/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. 583/1, v k. ú. Radvanice, 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 Jiřího Dvořáka, adresou xxx, za jednorázovou
úhradu ve výši 7.920,00 Kč + 1.584,00 Kč 20% DPH, celkem 9.504,- 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: 31. října 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. října 2012.
1054/44/12 1. projednala žádost společnosti PTD Muchová, s.r.o. Ostrava-Muglinov o vstup
na pozemky v k.ú. Radvanice, obec Ostrava pro investora stavby – Statutární město Ostrava
- z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce VO Ráčkova“, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí se vstupem na části pozemků parc. č. 928/1, 928/3, 3155/1, 3155/2, 3261,
3262/1, 946/2, 3267/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem
8/11

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

44. schůze ze dne 24. října 2012

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem zpracování projektové
dokumentace, realizace a umístění stavby „Rekonstrukce VO Ráčkova“ pro PTD Muchová,
s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 27767931, kdy investorem je statutární
město Ostrava, 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: 31. října 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků
s realizací a umístěním stavby dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. října 2012.
1055/44/12 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení plné
moci č. 18/2012 společnosti Fundos, spol. s.r.o., se sídlem Jahodová 58, 620 00 Brno,
IČ 25320076, zastoupené Ing. Petrem Lamparterem, jednatelem společnosti, jako
zmocněnce k zastupování
pro zajištění dokladů, vyjádření, stanovisek, jakož
i ke korespondenci a k jednání s úřady a ostatními dotčenými účastníky řízení, v rámci
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavbu:
„Revitalizace území rybníka Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného
času, II. etapa - Projekt sanace svahu“, dle bodu č. 1 předloženého materiálu,
2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 18/2012, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 2. listopadu 2012.
1056/44/12 1. souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic se zajištěním výkonu
přípravy a realizace včetně výkonu projektového manažera veřejné zakázky pod názvem
„Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“ společností:
TEDEAS, s.r.o., se sídlem: Třinec-Lyžbice, Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec,
IČ: 25863061 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit všechny potřebné úkony
související se zajištěním výkonu přípravy a realizace včetně výkonu projektového manažera
předmětné veřejné zakázky,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 15. listopadu 2012.
1057/44/12 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0532/2012 ke smlouvě o dílo č. S 0453/2012
ze dne 8. října 2012 na změnu termínu dokončení díla „Rekonstrukce chodníku podél
ul. Čapkovy v Ostravě - Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny´potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0532/2012 ke smlouvě
o dílo č. S 0453/2012 ze dne 8. října 2012 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 2. listopadu 2012,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0532/2012 ke smlouvě o dílo č. S 0453/2012 ze dne 8. října 2012 dle bodu č. 1.
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. listopadu 2012.
1058/44/12 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0533/2012/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava odvodnění
a povrchu ulice U Pramenů“ se zhotovitelem:
obchodní společnost: STASPO, spol. s r.o.
sídlo: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
9/11

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

44. schůze ze dne 24. října 2012

IČ: 41035704
DIČ: CZ41035704
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0533/2012/SŘDaŽP, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 2. listopadu 2012,

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
smlouvy o dílo č. S 0533/2012/SŘDaŽP, dle bodu č. 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 2. listopadu 2012.
1059/44/12 1. vylučuje z vyhlášeného výběrového řízení veřejné zakázky na služby pod názvem
„Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského obvodu
Radvanice a Bartovice“, zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a) z části č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice v období
2012/2013, uchazeče, který předložil svou nabídku pod:
pořadovým číslem 3
Jiří Sklář – průmyslové čištění a regenerace nemovitostí
Patrice Lumumby 80, 700 30 Ostrava 3
IČ 42877202
b) z části č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Bartovice v období
2012/2013, uchazeče, který předložil svou nabídku pod:
pořadovým číslem 3
Jiří Sklář – průmyslové čištění a regenerace nemovitostí
Patrice Lumumby 80, 700 30 Ostrava 3
IČ 42877202
c) z části č. 3. Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a v k.ú. Bartovice v období
2012/2013, uchazeče, kteří předložili svou nabídku pod:
pořadovým číslem 2
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ 47674725
pořadovým číslem 3
Jiří Sklář – průmyslové čištění a regenerace nemovitostí
Patrice Lumumby 80, 700 30 Ostrava 3
IČ 42877202
z důvodu uvedených v příloze č. 1, č. 2 předloženého materiálu,
2. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek na služby
pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského
obvodu Radvanice a Bartovice“, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
a) pro část č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice v období
2012/2013
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s dodavatelem:
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Čs. armády 20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ 47674725
dle přílohy č. 3, č. 6 předloženého materiálu,
b) pro část č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Bartovice v období
2012/2013 s dodavatelem:
Zbyněk Najzar,
U Důlňáku 207/63, 717 00 Ostrava – Bartovice
IČ 40275582
dle přílohy č. 4, č. 7 předloženého materiálu,
c) pro část č. 3. Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a v k.ú. Bartovice v období
2012/2013
s dodavatelem:
Zbyněk Najzar,
U Důlňáku 207/63, 717 00 Ostrava – Bartovice
IČ 40275582
dle přílohy č. 5, č. 8 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 2.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: dle zákonných lhůt ,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: dle zákonných lhůt.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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