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Usnesení  
49. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 16. ledna 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1154/49/13 1. schvaluje program 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16. ledna 2013. 

1155/49/13 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, 

1114 bod 6./47/12 z 5. prosince 2012, 

1022 bod 2. b)/43/12 z 10. října 2012, 

1023 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. 

1156/49/13 1. projednala žádost o schválení uzavření darovacích smluv mezi: 

Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 

IČ: 70 987 734 

a 

a) firmou BEST OSTRAVA s.r.o., Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava 2, zastoupenou  

Ing. Jozefem Sedlákem, na zakoupení pomůcek a hraček v hodnotě 5.000 Kč, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

b) firmou ASA EXPERT, Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava-Slezská Ostrava, 

zastoupenou Mgr. Alešem Staniczkem, na zakoupení hraček v hodnotě 2.000 Kč,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

c) paní Kateřinou Hajduchovou Třečkovou, xxx, na zakoupení hraček a pomůcek             

v hodnotě 5.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.   souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi: 

Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací,      

IČ: 70 987 734 

a 

a) firmou BEST OSTRAVA s.r.o., Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava 2, zastoupenou  



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/4   

49. schůze ze dne 16. 1. 2013 

Ing. Jozefem Sedlákem, na zakoupení pomůcek a hraček v hodnotě 5.000 Kč, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

b) firmou ASA EXPERT, Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava-Slezská Ostrava, 

zastoupenou Mgr. Alešem Staniczkem, na zakoupení hraček v hodnotě 2.000 Kč,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

c) paní Kateřinou Hajduchovou Třečkovou, xxx, na zakoupení hraček a pomůcek v 

hodnotě 5.000 Kč, dle přílohy č. 1 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. ledna 2013. 

1157/49/13 1. schvaluje platový výměr paní Daně Lérové, ředitelce Mateřské školy Ostrava – 

Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením 

vlády č. 222/2010 Sb., a katalogu prací ve veřejných službách a správě,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 21. ledna 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu platového výměru dle tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 21. ledna 2013. 

1158/49/13 1. nesouhlasí s vydáním majetku po zemřelém Luboši Mrůzkovi notářkou JUDr. Hanou 

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

materiálu, 

 

2. pověřuje vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu  

k vyjádření notářce JUDr. Haně Staníčkové, dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 31. ledna 2013. 

1159/49/13 1. projednala návrh na prodloužení poskytování služby občanům, spočívající v úhradě 

měsíčních poplatků za odvoz a likvidaci stavební suti v roce 2013, která je bezplatně 

odebíraná od občanů ve sběrných dvorech v Ostravě - Radvanicích a v Ostravě – 

Bartovicích a to prostřednictvím společnosti OZO Ostrava, s.r.o., dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o provádění měsíčních úhrad poplatku na základě objednávky městského 

obvodu na službu společnosti OZO Ostrava, s.r.o., spočívající v odvozu a likvidaci 

stavební suti, odebírané bezplatně od občanů ve sběrných dvorech v Ostravě – 

Radvanicích a v Ostravě  

– Bartovicích, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu zajistit potvrzení objednávky městského obvodu   

na rok 2013 k zajištění služby společnosti OZO Ostrava, s.r.o., spočívající v odvozu          

a likvidaci stavební suti, odebírané od občanů ve sběrných dvorech v Ostravě – 

Radvanicích a v Ostravě – Bartovicích,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. ledna 2013. 

1160/49/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,  

o stanovisko k záměru na využití stávajícího objektu na pozemku p.č. 1733/4  
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v k.ú. Bartovice a přilehlého pozemku p.č. 1733/5 v k.ú. Bartovice pro drobnou výrobu  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s využitím stávajícího objektu na pozemku p.č. 1733/4 v k.ú. Bartovice  

a přilehlého pozemku p.č. 1733/5 v k.ú. Bartovice pro drobnou výrobu 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: 31. ledna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 31. ledna 2013. 

1161/49/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,  
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby „Vestavba do stávajícího areálu firmy 
STASPO, spol. s.r.o.“na pozemku p.č. 35/5 v katastrálním území Radvanice dle Územního 
plánu města Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 1859/2012) dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2. souhlasí s umístěním stavby „Vestavba do stávajícího areálu firmy STASPO,         
spol. s.r.o.“ na pozemku p.č. 35/5 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: 31. ledna 2013, 
 
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 
stanoviska dle bodu č. 2 tohoto usnesení,   
Z: Ing. Štěpán Košťál T: 31. ledna 2013. 

1162/49/13 1. rozhodla na straně zmocnitele o udělení „Plné moci č. 1/2013“ 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 2013, 

 

2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 22. ledna 2013, 

1163/49/13 1. bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně dvou žádostí Nadaci ČEZ  

o poskytnutí dotací v programu Oranžové hřiště a v programu Podpora regionů 2013, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1164/49/13 1. ruší usnesení č. 773/33/12 dne 25. dubna 2012, kterým bylo schváleno uzavírání 

nájemních smluv na krátkodobý pronájem nebytových prostor, a rozhodla o uzavírání 

nájemních smluv na krátkodobý pronájem nebytových prostor v objektech: 

a) Klubu důchodců Radvanice, Těšínská 46/307, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

b) Klubu důchodců Bartovice, Za Ještěrkou 5, 717 00 Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

1165/49/13 1. bere na vědomí zápis č. 10/2012 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. prosince 2012 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

1166/49/12 1. bere na vědomí zápis č. 10/2012 z jednání kulturní a sportovní komise  

ze dne 12. prosince 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
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1167/49/13 1. bere na vědomí zápis č. 8/2012 z jednání komise životního prostředí při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 28. listopadu 2012 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

1168/49/13 schvaluje pro účetní období roku 2013 sazebník úhrad nákladů na poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1169/49/13 1. bere na vědomí informaci, že s účinností od 1. ledna 2013 se zvyšuje DPH z původních 

20 % na 21%, 

 

2. ruší usnesení č. 1785/69 ze dne 18. listopadu 2009, kterým byly stanoveny ceny  

za uveřejnění inzerce v RaB novinách, 

 

3. rozhodla o cenách za uveřejnění inzerce v RaB novinách s účinností od 1. ledna 2013 

za  jedno uveřejnění o velikosti: 

a) 1/1 A4   4.000,-- Kč + 21 % DPH 840,--  Kč, celkem 4.840,-- Kč 

b) 1/2 A4   2.000,-- Kč + 21 % DPH 420,--  Kč, celkem 2.420,-- Kč 

c) 1/4 A4   1.000,-- Kč + 21 % DPH 210,--  Kč, celkem 1.210,-- Kč 

d) 1/8 A4      500,-- Kč + 21 % DPH 105,--  Kč, celkem    605,-- Kč 

e) 1/16 A4    250,40 Kč + 21 % DPH   52,60 Kč, celkem   303,-- Kč 

f) s tím, že při opakovaném uveřejnění, a to nejméně třikrát, bude poskytnuta 10 % sleva, 

 

4. rozhodla o cenách při zveřejňování smutečních oznámení a vzpomínek v RaB 

novinách s účinností od 1. ledna 2013 za jedno uveřejnění do velikosti max. 1/8 A4: 

a) text bez fota 51,24 Kč + 21 % DPH 10,76 Kč, celkem     62,--Kč 

b) text + 1 toto 100,--  Kč + 21 % DPH 21,--   Kč, celkem 121,--  Kč 

c) text + 2 fota 150,40  Kč + 21 % DPH 31,60 Kč, celkem 182,-- Kč 

 

5. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu 3.  

a 4. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 1. ledna 2013 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


