Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
47. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 5. prosince 2012
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze rady městského obvodu konané dne 5. prosince 2012.
1109/47/12 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,
1084 bod 2./46/12 z 21. listopadu 2012,
1087 bod 3./46/12 z 21. listopadu 2012,
1091 bod 3./46/12 z 21. listopadu 2012,
1094 bod 11./46/12 z 21. listopadu 2012,
1095 bod 2./46/12 z 21. listopadu 2012,
1101 bod 3./46/12 z 21. listopadu 2012,
1103 bod 3./46/12 z 21. listopadu 2012,
1106 bod 3./46/12 z 21. listopadu 2012,
1107 bod 3./46/12 z 21. listopadu 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.
1110/47/12 1. bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002
zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
1/7

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

47. schůze ze dne 5. prosince 2012

zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4. ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu
k projednání,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. prosince 2012.
1111/47/12 1. schvaluje termín a místo konání 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 13. prosince 2012 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě –
Radvanicích a stanoví návrh programu zasedání:
-

16.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 13. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. Název materiálu
č.

1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Mgr. Šárka Tekielová
obvodu

2

Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2013 Mgr. Šárka Tekielová
a rozpočtového výhledu na léta 2014 – 2016

3

Zápisy z jednání kontrolního výboru

Mgr. Šárka Tekielová

4

Zápis z jednání finančního výboru

Mgr. Šárka Tekielová

5

Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského Mgr. Šárka Tekielová
obvodu za leden až říjen 2012

6

Zápis o provedené kontrole výkonu přenesené Mgr. Kateřina Zdražilová
působnosti na úseku přestupků u Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice

7

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti Mgr. Šárka Tekielová
na úseku sociálních služeb

8

Přihláška do soutěže „Obec přátelská rodině“, plán Ing. Štěpán Košťál
rozvoje rodinné politiky a „žádost o dotaci“

9

Rozhodnutí o uzavření dohod o přistoupení k závazku Mgr. Šárka Tekielová
a splátkovém kalendáři

10

Změna statutu sociálního fondu

Mgr. Šárka Tekielová

11

Volba člena kontrolního výboru

Mgr. Šárka Tekielová

-
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1112/47/12 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 11/2012 ze dne 19. listopadu 2012,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s výhradami k bodu č. 2 zápisu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. prosince 2012.
1113/47/12 1. projednala žádost Vladimíra Bergra, bytem xxx na změnu Územního plánu města
Ostravy u pozemku p.č. 1896/1 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. 1896/1 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. 1896/1 v katastrálním území Bartovice
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 14. prosince 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu žádosti
na změnu Územního plánu města Ostravy u pozemku p.č. 1896/1 v katastrálním území
Bartovice,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 14. prosince 2012.
1114/47/12 1. projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice v celkové
pořizovací hodnotě 252.470,27 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 1 tohoto usnesení,
3. ukládá předsedovi likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Jaroslav Kudlička
TE: 31. prosince 2012,
4.
-

projednala návrh vedoucí odboru SŘDaŽP na vyřazení projektové dokumentace:
PD chodník podél ul. Čapkové, v účetní hodnotě 28.560,00 Kč, pořízeno v r. 2006,
PD chodník podél ul. U Statku, v účetní hodnotě 58.010,00 Kč, pořízeno v r. 2007,
PD komunikace ul. U Lípy, v účetní hodnotě 92.820,00 Kč, pořízeno v r. 2009,

5. rozhodla o vyřazení projektových dokumentací z účetní evidence dle bodu 4. tohoto
usnesení,
6. ukládá vedoucí odboru SŘDaŽP předat podklady na odbor financí a rozpočtu
k odúčtování projektových dokumentací dle bodu 4. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
TE: 31. prosince 2012.
1115/47/12 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby „Inženýrské sítě včetně přípojek podél návrhové
trasy příjezdové komunikace pro budoucí výstavbu rodinných domů“ na pozemcích
p.č. 542/1, 452 v katastrálním území Bartovice dle Územního plánu města Ostravy k vydání
koordinovaného stanoviska (KS 1737/2012) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2. souhlasí s umístěním stavby „Inženýrské sítě včetně přípojek podél návrhové trasy
příjezdové komunikace pro budoucí výstavbu rodinných domů“ na pozemcích p.č. 542/1,
452 v katastrálním území Bartovice 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: 14. prosince 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
souhlasného stanoviska se stavbou „Inženýrské sítě včetně přípojek podél návrhové trasy
příjezdové komunikace pro budoucí výstavbu rodinných domů“ na pozemcích p.č. 542/1,
452 v katastrálním území Bartovice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
.Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 14. prosince 2012.
1116/47/12 1. bere na vědomí žádost Ing. Kateřiny Tomanové o příspěvek na podporu kulturních akcí
ve Společenském domě v Ostravě – Bartovicích v roce 2013 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatelku o výsledku projednání
žádosti dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: do 7. prosince 2012.
1117/47/12 1. bere na vědomí zápis z 19. jednání sociální komise rady městského obvodu, které
se konalo dne 14. listopadu 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1118/47/12 1. projednala předložený dokument – referenční listinu pro stavbu společnosti JAMTEKO
GROUP, a.s., jejímž předmětem je potvrzení městského obvodu o realizaci veřejné zakázky,
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, na zakázku pod názvem „Stavební úpravy
v objektu MŠ, ul. Těšínská 206/279 v Ostravě-Radvanicích“, spočívající v provedení
stavebních úprav dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o potvrzení dokumentu- referenční listiny pro stavbu - na realizaci veřejné
zakázky, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, na zakázku pod názvem „Stavební
úpravy v objektu MŠ, ul. Těšínská 206/279 v Ostravě-Radvanicích“ 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: 12. prosince 2012,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu referenční listiny dle bodu č. 2. tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. prosince 2012.
1119/47/12 1. projednala a schválila Zásady pro umisťování technických zařízení nájemců obecních
bytů na domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, po doplnění bodu III. 1. dle návrhu členů rady, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. projednala a schválila Domovní řád pro bytové domy statutárního města Ostravy,
ve svěřené správě městského obvodu Radvanice a Bartovice, po úpravě čl. IV., bod 2, čl.
VI, bod 2, čl. IX, bod 2 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, dle návrhu členů rady,
3. projednala a schválila vzor smlouvy o nájmu bytu, s úpravou v bodě 6. dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
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4. vzala na vědomí poskytnutí bytu č. 11 na ul. Pátova 646/4 v Ostravě-Radvanicích
do pilotního programu „Sociální inkluze Ostrava“,
5. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1. 4. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 15. prosince 2012,
6. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Zásad pro umisťování technických
zařízení nájemců obecních bytů na domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená
správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice a Domovního řádu pro bytové domy
statutárního města Ostravy, ve svěřené správě městského obvodu Radvanice a Bartovice
dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. prosince 2012.
1120/47/12 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 Mateřské školy Ostrava Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
na zakoupení pomůcek pro výuku v kroužku angličtiny, diplomů, odměn aj. v hodnotě
4.500 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 navštěvujících Mateřskou školu Ostrava Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace, na zakoupení pomůcek pro výuku v kroužku angličtiny, diplomů, odměn aj.
v hodnotě 4.500 Kč, 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: 20. prosince 2012.
1121/47/12 1. projednala výroční zprávy o činnosti škol ve školním roce 2011/2012 od:
- Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,
2. bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol ve školním roce 2011/2012 od:

- Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace.

1122/47/12 1. bere na vědomí návrh na volbu člena kontrolního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice, Mgr. Aleše Staniczka (návrh učiněn předložením tohoto
materiálu),
2. ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zastupitelstvu
městského obvodu k projednání návrh dle bodu č. 1 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. prosince 2012.
1123/47/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
na pol. 4111, ÚZ 98008
zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí
na pol. 4121, ÚZ 93
na pol. 4121, ÚZ 93
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snižují přijaté investiční transfery od obcí
na pol. 4221, ÚZ 3500
zvyšují běžné příjmy
na § 3113, pol. 2132
na § 3632, pol. 2324

o

650 tis. Kč

o
o

10 tis. Kč
15 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 6171, pol. 5172
na § 6171, pol. 5171
na § 3745, pol. 5169
na § 3639, pol. 5171
na § 5512, pol. 5021, org. 16
na § 5512, pol. 5031, org. 16
na § 5512, pol. 5134, org. 17

o
o
o
o
o
o
o

20 tis. Kč
10 tis. Kč
70 tis. Kč
80 tis. Kč
200 tis. Kč
100 tis. Kč
15 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 6114, pol. 5xxx, ÚZ 98008
na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93
na § 3113, pol. 5171, org. 6
na § 6171, pol. 5137
na § 6171, pol. 5136
na § 3113, pol. 5171, org. 6
na § 5512, pol. 5139, org. 16
na § 3632, pol. 5192
na § 3639, pol. 5137
na § 5512, pol. 5132, org. 16
na § 5512, pol. 5134, org. 16
na § 5512, pol. 5139, org. 16
na § 5512, pol. 5132, org. 17

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20 tis. Kč
353 tis. Kč
650 tis. Kč
20 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
50 tis. Kč
15 tis. Kč
80 tis. Kč
200 tis. Kč
50 tis. Kč
50 tis. Kč
15 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 6853

o

650 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3745, pol. 6122

o

20 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 28. prosince 2012.
1124/47/12 1. projednala oznámení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, pro záměr „UV lakovací linka v AMTPO“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí s realizací záměru „UV lakovací linka v AMTPO“,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zpracovat a zaslat
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
stanovisko rady městského obvodu dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 10. prosince 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu vyjádření dle bodu č. 3. tohoto
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usnesení,
Z : Ing. Štěpán Košťál
T: 10. prosince 2012.
1125/47/12 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1
vedeného pod č. S 0591/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0484/2012/MBaI ze dne 23.
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 „Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvanicích“, kterým
se rozšiřuje, doplňuje předmět smlouvy a upravuje cena díla dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu s úpravou v čl. 2 bodu 2. dle návrhu rady ,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0591/2012/MBaI ke smlouvě o dílo
č. S 0484/2012/MBaI ze dne 23. října 2012 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 13. prosince 2012,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod
č. S 0591/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0484/2012/MBaI dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. prosince 2012.
1126/47/12 1. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na malířské 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 0597/2012/MBaI s vybraným
uchazečem na realizaci akce pod názvem „Malířské práce v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká
867/55 v Ostravě-Radvanicích“ za cenu 532.670,00 Kč bez DPH, 639.204,00 Kč včetně
DPH se zhotovitelem:
obchodní společnost : SK FASÁDY s.r.o.
sídlo: Výškovická 3052/38, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 26833417
DIČ: CZ26833417
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 0597/2012/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 10. prosince 2012,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0597/2012/MBaI,
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. prosince 2012.
Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

