
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
46. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 21. listopadu 2012 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1082/46/12 1. schvaluje program 46. schůze rady městského obvodu konané dne  21. listopadu 2012. 

1083/46/12 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./45/12 z 7.11.2012, 

1059 bod 3./45/12 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. 

1084/46/12 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 10/2012 ze dne 17. září 2012, 

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 předloženého 

materiálu. 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 13. prosince 2012. 

1085/46/12 1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství, ve znění pozdějších doplňků, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

2. bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství, ve znění pozdějších doplňků, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zpracovat sdělení pro Magistrát 
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města Ostrava    dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                T: 5. prosince 2012 

 

4. pověřuje starostku městského obvodu k podpisu sdělení dle bodu č. 3 tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 5. prosince 2012 

1086/46/12 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o., 

se sídlem Orlová-Lutyně, Polní 1294, PSČ 735 14 o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu na stavbu „Ostrava 2955, Slavík, přípojka NNk“, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 552/2012/MBaI o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

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. 3228/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, na ul. Bučinská v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava 2955, Slavík, 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 10.400,-- Kč + 

2.080,-- Kč 20% DPH, celkem 12.480,-- 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: 5. prosince 2012, 

 

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

odpovídajícího věcnému břemenu dle tohoto usnesení, 

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

1087/46/12 1. bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice za leden – říjen 2012 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3,  

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – říjen 2012 dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - říjen 2012 dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu včetně provedených 

rozpočtových opatření dle přílohy č. 3, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová          T: 13. prosince 2012. 

1088/46/12 1. schvaluje pro účetní jednotku statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice 

a Bartovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok 2013. Odpisový plán je založen 

na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku, s rovnoměrným měsíčním odpisem 

a se zohledněním zůstatkové hodnoty majetku ve výši 1,- Kč. 

1089/46/12 1. rozhodla  

- o odpisu nedobytných pohledávek za pokuty uložené dle zákona o přestupcích v celkové 

částce 12 100,--Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

- o vyřazení pohledávek za pokuty z podrozvahového účtu v celkové částce 4 700,-- Kč  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí informaci  
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- o odpisu nedobytných pohledávek za poplatky ze psů  ve  výši 450,-- Kč,  

- o vyřazení pohledávek za poplatky ze psů z podrozvahového účtu v celkové částce 

1 750,  -- Kč, 

3. rozhodla  

- o odpisu nevymahatelné pohledávky za pracovní úraz Bc. Aleny Burkotové v celkové 

částce 310 200,-- Kč, 

- o vyřazení pohledávky z podrozvahového účtu v celkové částce 310 200,- Kč, 

 

4. rozhodla  

- o vyřazení pohledávky z podrozvahového účtu společnosti EMI spol. s.r.o. v celkové 

částce 12 590 256,38 Kč. 

1090/46/12 1. bere na vědomí zápis č. 8/2012 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 10. října 

2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1091/46/12 1. projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2013 dle přílohy č. 1 – 6 

předloženého materiálu a rozpočtového výhledu na léta 2014 - 2016 dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského obvodu 

na rok 2013 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu s úpravou dle připomínky 

finančního výboru uvedené zápise č. 9/2012 ze dne 12. listopadu 2012 a rozpočtového 

výhledu na léta 2014 – 2016 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu na rok 

2013 a rozpočtového výhledu na léta 2014 - 2016 k projednání zastupitelstvu městského 

obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová     TE: 13. prosince 2012. 

1092/46/12 1. rozhodla o uzavření dohody č. 555/2012/MBaI o ukončení nájemní smlouvy 

č. 487/2010/MBŠaK na pronájem pozemků parc. č. 632/2 zahrada o výměře 272 m
2
, parc. 

č. 632/4 zahrada o výměře 630 m
2
, parc. č. 632/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

16 m
2
, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s nájemkyní paní Natašou Pelcovou, trvale 

bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá              T: 30. listopadu 2012, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dohody č. 555/2012/MBaI 

o ukončení nájemní smlouvy dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál             T: 30. listopadu 2012 

1093/46/12 1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 554/2012/MBaI na pronájem pozemků  parc. 

č. 632/2, zahrada o výměře 272 m2, parc. č. 632/4, zahrada o výměře 630 m2, a parc. 

č. 632/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 , vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

uvedené na LV 1962 s nájemcem panem Ladislavem Fiasem, 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: 22. listopadu 2012,  

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle tohoto 

usnesení, 
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Z: Ing. Štěpán Košťál      T: 22. listopadu 2012. 

1094/46/12 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného 

pod č. 572/2012/MBaI, s p. Petrem Stachelem, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

pod č. 573/2012/MBaI, s org. j. Sociální bydlení CENTROM, IČ 22765671, se sídlem 

Sirotčí 765/45a, 70300 Vítkovice, Ostrava-město, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

pod č. 574/2012/MBaI, s p. Kateřinou Válkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 3  předloženého 

materiálu, 

 

4.rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 575/2012/MBaI, s Mgr. Renátou 

Laryszovou, bytem xxx, dle přílohy č. 4  předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o neuzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 576/2012/MBaI s p. Ondřejem 

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

 

6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 577/2012/MBaI s p. Miroslavem 

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

 

7. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 578/2012/MBaI s p. Danielou 

Holoubkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8. projednala uznání dluhu a splátkový kalendář č. 579/2012/MBaI s p. Hanou Volnou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

9. rozhodla o zrušení usnesení č. 1052/44/12, bod 16, kterým rozhodla o uzavření smlouvy 

o nájmu bytu č. 519/2012/MBaI s p. Renátou Borovcovou,  dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu, 

 

10. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 - 9 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 30. listopadu 2012, 

 

11. ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o uzavření uznání 

dluhu a splátkovém kalendáři Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

dle bodu 8 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 13. prosince 2012, 

 

12. 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: 10. prosince 2012. 

1095/46/12 1. bere na vědomí zápis č. 9/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 12. listopadu 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 9/2012 dle bodu 1. tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 13. prosince 2012. 

1096/46/12 1. projednala a schvaluje Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace a Základní škole Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 
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změnu plánu účetních odpisů na rok 2012, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje plán odpisů na rok 2013 a to: 

- Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, 

- Základní škole Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace IČ 70987718, 

- Mateřské škole Ostrava-Radvanice, Těšínská 279,příspěvková organizace, IČ 70987742, 

- Mateřské škole Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734, 

dle přílohy č. 3-6 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových 

organizací o schválených změnách plánů účetních odpisů na rok 2012 a plánu účetních 

odpisů na rok 2013 dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová                                      T: 30. listopadu 2012. 

1097/46/12 1. projednala protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje v Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace 

 

2. bere na vědomí protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje v Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace. 

1098/46/12 1. projednala žádost o schválení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

           - smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi: 

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

IČ 70987718 

           a 

           panem Petrem Macurou, xxx, za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. 

prosince 2012 - 28. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

            

2. souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi: 

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

IČ 70987718 

    a 

    panem Petrem Macurou, xxx, za účelem sportovních aktivit, s účinností od 1. prosince 

2012 - 28. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu č. 2. 

tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Irena Kopciuchová                                            T: 30. listopadu 2012. 

1099/46/12 1. projednala protokol o ohledání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

v Základní škole Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 

 

2. bere na vědomí protokol o ohledání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

v Základní škole Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace. 

1100/46/12 1. projednala žádosti a návrh odboru SVaŠ na schválení a vyplacení mimořádných 

finančních odměn ředitelkám škol dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje v souladu s kritérií pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

vyplacení mimořádných finančních odměn ředitelkám: 

Základní škola Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, 

Mateřská škola Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742, 

Mateřská škola Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 

z vlastních finančních prostředků příspěvkových organizací dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu, 
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3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol dle bodu č. 2. 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová     T: do 30. listopadu 2012. 

1101/46/12 1. projednala sdělení společnosti GAZIANTEP s.r.o., sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 

Ostrava-Poruba  jako vlastníka níže uvedených nemovitostí, o odkoupení  pozemků parc. 

č. 369/1 o výměře 359 m2,  369/4 o výměře 597 m2, 369/5 o výměře 1357 m2, vše vedeno 

v PK (Pozemkový katastr) v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, statutárnímu městu Ostrava, 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o postoupení sdělení společnosti GAZIANTEP s.r.o., sídlem Jana Šoupala 

1597/3, 708 00 Ostrava-Poruba  jako vlastníka níže uvedených nemovitostí, o odkoupení  

pozemků parc. č. 369/1 o výměře 359 m2,  369/4 o výměře 597 m2, 369/5 o výměře 1357 

m2, vše vedeno v PK (Pozemkový katastr) v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, statutárnímu 

městu Ostrava, se souhlasným stanoviskem ke svěření pozemků do správy městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, budou-li ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat majetkový odbor 

Magistrátu města Ostravy o stanovisku rady,  

Z: Ing. Štěpán Košťál   T: 6. prosince 2012.  

1102/46/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

snižuje financování 

na pol. 8115        o     1 000 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy  

na pol. 1511        o        134 tis. Kč 

  

zvyšují běžné příjmy 

na § 3639, pol. 2321       o        258 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 2219, pol. 5171       o        100 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5164       o          10 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5169       o          20 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5169       o        100 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 2212, pol. 5171       o         100 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5169       o           60 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5169, org. 6      o           12 tis. Kč 

na § 3613, pol. 51xx       o           58 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5136       o           10 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5151       o           20 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5151       o         100 tis. Kč 

 

zvyšují  výdaje 

na § 3639, pol. xxxx       o         258 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121       o         600 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121                   o         400 tis. Kč 
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zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3632, pol. 6121       o             4 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. 

1103/46/12 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 

1. projednala přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině“, plán rozvoje rodinné politiky 

a „žádost o dotaci“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit přihlášku 

do soutěže „Obec přátelská rodině“, plán rozvoje rodinné politiky a „žádost o dotaci“ 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit přihlášku do soutěže „Obec přátelská 

rodině“, plán rozvoje rodinné politiky a „žádost o dotaci“ zastupitelstvu městského obvodu 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                                                     T: 13. prosince 2012. 

1104/46/12 1. rozhodla na návrh  odboru  majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1 

vedeného pod č. S 0543/2012/MBaI ke smlouvě  o  dílo  č. S 0443/2012/MBaI ze  dne 

26. října 2012 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice 

a Bartovice, Těšínská 87, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností BDSTAV 

MORAVA s.r.o., Bruzovice 8, PSČ 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947 na realizaci stavby 

„Stavební úpravy bytového domu, ul. Třanovského 21, 23, 25 v Ostravě-Radvanicích“, 

kterým se upravuje předmět smlouvy, cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

po snížení o náklady uvedené v pol. č. 12 položkového rozpočtu díla pro vícepráce, 

 

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

úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 543/2012/MBaI ke smlouvě o dílo 

č. S 0443/2012/MBaI ze dne 26. října 2012 dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá                  T: 28. listopadu 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného 

pod č. S 0543/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0443/2012/MBaI dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová            T: 28. listopadu 2012.     

1105/46/12 1. rozhodla na základě návrhu odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku 

č. 2 vedeného pod č. 566/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. 458/2012/MBaI  ze dne 3. října 

2012 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, 

se sídlem Těšínská 87, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností 

ALPINE Bau CZ s.r.o., se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, Závod 

Ostrava: Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice na realizaci stavby pod názvem 

„Rozšíření ulice U Lípy v Ostravě-Radvanicích – 2. část“, kterým se upravuje předmět 

smlouvy, cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 566/2012/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: 28. listopadu 2012, 
 
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 vedeného pod 
č. 566/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. 458/2012/MBaI  ze dne 3. října 2012, dle bodu č. 1. 
tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová        T: 28. listopadu 2012. 

1106/46/12 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 

„Malířské práce v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvanicích“ a zaslání 

písemné výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na malířské 

práce zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva    

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

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS.   

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. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva    

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

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS.   

2. Ing. Štěpán Košťál, 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:  8. prosince 2012. 

1107/46/12 1. projednala návrh změny Statutu sociálního fondu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit Statut sociálního fondu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s účinností od 15. prosince 2012 a zároveň zrušit s účinností 

od 14. prosince 2012 Statut sociálního fondu, který byl schválen dne 21. prosince 2006 

usnesením č. 25/2 Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice,  

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit návrh Statutu sociálního fondu dle bodu č. 2 

tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 13. prosince 2012. 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


