Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
45. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 7. listopadu 2012
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1060/45/12 1. schvaluje program 45. schůze rady městského obvodu konané dne
7. listopadu 2012.
1061/45/12 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,
1052 bod 19./44/12 z 24.10.2012,
1056 bod 2./44/12 z 24. října 2012,
1059 bod 3./44/12 z 24. 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.
1062/45/12 1. souhlasí s vypovězením smlouvy č. S 0271/2010 o pravidelném čištění a údržbě
nášlapných rohoží uzavřené s BERENDSEN, spol. s r.o., se sídlem Modřice, Brněnská 442,
IČ 28265360, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit vše potřebné pro
vypovězení smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 21. listopadu 2012
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vypovězení smlouvy dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. prosince 2012.
1063/45/12 1. bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně čtyř žádostí statutárnímu městu
Ostrava o poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury, v oblasti volného času a v oblasti
prevence kriminality, dále pak žádosti o dotaci společnosti ArcellorMittal, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
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1064/45/12 1. bere na vědomí zápis č. 7/2012 z jednání komise životního prostředí při Radě městského
obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. října 2012 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1065/45/12 1. projednala žádost Ing. Adama Bergra, bytem xxx na změnu Územního plánu města
Ostravy u pozemku p.č. 1896/2 v katastrálním území Bartovice z funkční plochy
„Zemědělská půda ostatní“ na funkční plochu „Bydlení individuální“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí se změnou Územního plánu města Ostravy u pozemku p.č. 1896/2 v katastrálním
území Bartovice z funkční plochy „Zemědělská půda ostatní“ na funkční plochu „Bydlení
individuální“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat žádost
městského obvodu na Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, na změnu
Územního plánu města Ostravy u pozemku p.č. 1896/2 v katastrálním území Bartovice
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 16. listopadu 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu žádosti
na změnu Územního plánu města Ostravy u pozemku p.č. 1896/2 v katastrálním území
Bartovice,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 16. listopadu 2012.
1066/45/12 1. rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2217/22 ostatní plocha, neplodná
půda v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o výměře 165 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: 23. listopadu 2012
1067/45/12 1. rozhodla o stažení materiálu č. 7 s názvem „Záměr prodeje pozemku parc.č. 2217/22
v k.ú. Radvanice“ z programu schůze rady.
1068/45/12 1. rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2217/23 ostatní plocha, neplodná
půda v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o výměře 1166 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: 16. listopadu 2012
1069/45/12 1. projednala žádost společnosti KONEKO, spol. s r.o. o souhlas se vstupem na pozemky
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava pro investora stavby – statutární město Ostrava - z důvodu
souhlasu pro stavební řízení stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Matušínského, Tomicova,
Třanovského“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 3239/10, 3251, 1164/20, 1164/1 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 zpracování projektové dokumentace, udělení souhlasu
k stavebnímu řízení stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Matušínského, Tomicova,
Třanovského“ pro KONEKO, spol. s r. o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, IČ 00577758, kdy investorem je statutární město Ostrava, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
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3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 22. listopadu 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků
s realizací a umístěním stavby dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. listopadu 2012.
1070/45/12 1. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou FORESTER
SERVIS s.r.o. o souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1027/1, 656 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava a parc. č. 1462/3 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava z důvodu realizace nezbytné
údržby distribuční soustavy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 1027/1, 656 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
a parc. č. 1462/3 v k. ú. Bartovice, 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 realizace provedení nezbytné údržby
ochranného pásma vedení VN 13 spočívající v odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů včetně jejich úklidu, pro FORESTER SERVIS s.r.o., Rybí 171, PSČ 742 65, IČ
27789624, 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: 22. listopadu 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků
s realizací nezbytné údržby ochranného pásma vedení VN 13 dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. listopadu 2012.
1071/45/12 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 „Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 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,
2. rozhodla o potvrzení referenční listiny o pověření k zajištění zadavatelských činností
veřejné zakázky, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na rekonstrukci
elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 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: 15. listopadu 2012,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu referenční listiny dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. listopadu 2012.
1072/45/12 1. nepovažuje užívání zábavní pyrotechniky za narušující veřejný pořádek, jak hodnotí
obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2. pověřuje vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí k přípravě sdělení Magistrátu
města Ostrava dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 8. listopadu 2012
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu sdělení Magistrátu města Ostrava
dle bodu č. 1 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. listopadu 2012.
1073/45/12 1. bere na vědomí zápis z 20. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 9. října 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1074/45/12 1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
Mgr. Simonou Čermákovou, advokátní kancelář, Zámecké náměstí 42, 738 01
Frýdek-Místek
IČ 66245249
ve výši 5.000 Kč na financování výuky, kulturního, sportovního a tělovýchovného
vzdělávání dětí,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
Mgr. Simonou Čermákovou, advokátní kancelář, Zámecké náměstí 42, 738 01
Frýdek-Místek
IČ 66245249
ve výši 5.000 Kč na financování výuky, kulturního, sportovního a tělovýchovného
vzdělávání dětí,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu 2.
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 16. listopadu 2012.
1075/45/12 1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 734
a
rodiči dětí, které navštěvují Mateřskou školu Ostrava Bartovice, Za Ještěrkou 8,
příspěvková organizace a jejichž seznam je uveden v příloze tohoto materiálu,
na zakoupení hraček pro mateřskou školu k vánocům pro děti, učebních a
didaktických pomůcek a výtvarného materiálu v hodnotě 15.000 Kč, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 734
a
rodiči dětí, které navštěvují Mateřskou školu Ostrava Bartovice, Za Ještěrkou 8,
příspěvková organizace a jejichž seznam je uveden v příloze tohoto materiálu,
na zakoupení hraček pro mateřskou školu k vánocům pro děti, učebních
a didaktických pomůcek a výtvarného materiálu v hodnotě 15.000 Kč, po úpravě
předložené darovací smlouvy dle připomínek rady,
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3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu č. 2.
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 16. listopadu 2012.
1076/45/12 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
smlouvy o právu provést stavbu č. S 0548/2012/SŘDaŽP na stavbu „Revitalizace území
rybníka Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času, II. etapa –
sanace sesuvu“ s Mojmírem Skřičkou, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. S 0548/2012/SŘDaŽP
na stavbu „Revitalizace území rybníka Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice
pro využití volného času, II. etapa – sanace sesuvu“ dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 16. listopadu 2012,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu
č. S 0548/2012/SŘDaŽP na stavbu „Revitalizace .území rybníka Volný a lesních pozemků
v k.ú. Radvanice pro využití volného času, II. etapa – sanace sesuvu“ dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 16. listopadu 2012.
1077/45/12 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 vybudování inženýrských
sítí (přípojka plynová) 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. 549/2012/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 inženýrských sítí 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: 22. listopadu 2012,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. listopadu 2012.
1078/45/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
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zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 33133123
na pol. 4116, ÚZ 33533123

o
o

81 tis. Kč
457 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2119

o

32 tis. Kč
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snižují běžné výdaje
na § 6399, pol. 5362
na § 5512, pol. 5xxx, org. 16
na § 5512, pol. 5031, org. 16
na § 5512, pol. 5xxx, org. 17
na § 3613, pol. 5171
na § 2333, pol. 5169

o
o
o
o
o
o

5 tis. Kč
15 tis. Kč
2 tis. Kč
5 tis. Kč
82 tis. Kč
2 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3113, pol. 533x, ÚZ xxxx
na § 6171, pol. 5192
na § 5512, pol. 5038, org. 16
na § 5512, pol. 5154, org. 16
na § 5512, pol. 5169, org. 17
na § 3632, pol. 5169
na § 2333, pol. 5139

o
o
o
o
o
o
o

538 tis. Kč
5 tis. Kč
2 tis. Kč
15 tis. Kč
5 tis. Kč
32 tis. Kč
2 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6121

o

82 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. listopadu 2012.
1079/45/12 1. souhlasí s podáním oznámení Krajskému soudu v Ostravě o nesprávnosti údaje
v obchodním rejstříku dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
2. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení dle bodu č. 1 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. prosince 2012.
1080/45/12 1. rozhodla o uzavření dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu
č.
TOT-VN-77/2012
č.
projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015,
evidovanou
pod č. S 0559/2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
č.
TOT-VN-78/2012
č.
projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015,
evidovanou
pod č. S 0558/2012, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
s Úřadem páce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Karlovo náměstí
1359/1, 128 01 Praha 2,
2.
zmocňuje starostku k podpisu dohod dle bodu č.1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2012.
1081/45/12 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1
vedeného pod č. 557/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. 458/2012/MBaI ze dne 3. října 2012
na změnu termínu dokončení díla „Rozšíření ulice U Lípy v Ostravě-Radvanicích – 2. část“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 557/2012/MBaI ke smlouvě o dílo
č. 458/2012/MBaI ze dne 3. října 2012 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 12. listopadu 2012,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod
č. 557/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. 458/2012/MBaI ze dne 3. října 2012 dle bodu č. 1.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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45. schůze ze dne 7. listopadu 2012

T: 12. listopadu 2012.
Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

