Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
52. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 27. února 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1216/52/13 1. schvaluje program 52. schůze rady městského obvodu konané dne 27. února 2013.
1217/52/13 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,

1218/52/13
1219/52/13
1220/52/13
1221/52/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
bere na vědomí zápis z 22. jednání sociální komise rady městského obvodu, které
se konalo dne 13. února 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
bere na vědomí zápis č. 1/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 9. ledna 2013
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
bere na vědomí zápis z 24. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 12. února 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko k umístění pneuservisu na pozemcích p.č. 1689/2, 1689/3 v katastrálním
území Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. nesouhlasí s umístěním pneuservisu na pozemku p.č. 1689/2 v katastrálním území
Bartovice dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
nesouhlasí s umístěním pneuservisu na pozemku p.č. 1689/3 v katastrálním území
Bartovice dle přílohy č. 6 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: 8. března 2013,
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 8. března 2013.
1222/52/13 1. bere na vědomí usnesení kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice ze dne 4. února 2013 o pověření kontrolního výboru
Zastupitelstvem městského obvodu Radvanice a Bartovice k provedení kontrolního úkolu
spočívajícího v kontrole zhotovení stavby schválené Radou městského obvodu Radvanice
a Bartovice usnesením č. 429/18 ze dne 12. 9. 2007 - „Zklidnění ulice Těšínské v úseku
Hranečník – hranice obvodu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit usnesení
kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne
4. února 2013 o pověření kontrolního výboru Zastupitelstvem městského obvodu
Radvanice a Bartovice k provedení kontrolního úkolu spočívajícího v kontrole zhotovení
stavby schválené Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice usnesením č. 429/18 ze
dne 12. 9. 2007 - „Zklidnění ulice Těšínské v úseku Hranečník – hranice obvodu“,
zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 1 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. března 2013.
1223/52/13 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
mandátní smlouvy č. S 0083/2013 na vypracování zadávací dokumentace a zajištění
organizace zadávacího řízení pro výběr dodavatele komunální techniky v souladu realizací
projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice“ se zhotovitelem
společností Ratifico s.r.o., IČ 24772976 se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0083/2013 na vypracování zadávací
dokumentace a zajištění organizace zadávacího řízení pro výběr dodavatele komunální
techniky v souladu realizací projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice Bartovice“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. dubna 2013,
3. zmocňuje Richarda Dudka, DiS., místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy
č. S 0083/2013 na vypracování zadávací dokumentace a zajištění organizace zadávacího
řízení pro výběr dodavatele komunální techniky v souladu realizací projektu „Snížení
prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Richard Dudek, DiS.
T: 30. dubna 2013.
1224/52/13 1. rozhodla o uzavření pojistné smlouvy č. 36880591-28 (naše ev. č. 82/2013/MBaI)
na pojištění majetku s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1,
PSČ 113 04, IČ: 45272956 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, v návaznosti na
usnesení rady městského obvodu č. 1207/51/13 ze dne 13. 2. 2013, v souvislosti
s dodatečným předložením všeobecných pojistných podmínek,
2. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 15. března 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. března 2013.
1225/52/13 1. rozhodla uzavřít dodatek č. 5 (vedený pod ev. č. 84/2013/MBaI) ke smlouvě
o umístění zařízení základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě na Základní škole
Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice, ve znění dodatků č. 1 ze dne 11.07.2003, č. 2 ze dne
30.06.2006 a č. 3 ze dne 16.10.2008, č. 4 ze dne 16.06.2009 s provozovatelem zařízení
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Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,
PSČ 140 22, IČ: 60193336, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 15. března 2013,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 5 dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. března 2013.
1226/52/13 1. rozhodla o zrušení usnesení č. 962/41/12 ze dne 12. září 2012 v celém rozsahu,
2. projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava na bezúplatný převod pozemků p. č. 1566/1, p. č. 1786, p. č. 1831,
p. č. 1891 a p. č. 654/2 v k.ú. Bartovice, jež jsou v katastru nemovitostí vedeny jako vodní
plochy se způsobem využití jako koryta vodního toku přirozené nebo upravené, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3. rozhodla o postoupení sdělení vč. přílohy (33 listů) magistrátu města Ostravy, jako
budoucímu vlastníku nemovitostí k dalšímu majetkoprávnímu řízení s návrhem
na bezúplatný převod pozemků p. č. 1566/1, p. č. 1891 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
s výjimkou pozemků p. č. 1786, p. č. 1831, p. č. 654/2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 3. tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 15. března 2013,
5. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, o postoupení sdělení se všemi
dostupnými listinami odboru majetkovému Magistrátu města Ostravy k dalšímu
majetkoprávnímu řízení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. března 2013.
1227/52/13 1. schvaluje:
a) konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, za rok 2012 dne 25. března 2013:
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace
- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
b) složení rozborové komise:
- Ing. Štěpán Košťál - místostarosta
- Mgr. Irena Kopciuchová - vedoucí odboru SVaŠ
- Ing. Renata Spěváková - vedoucí odboru FaR
- Otakar Sládek - člen finančního výboru
- Milan Lukáš - člen kontrolního výboru
- Martina Kosiecová – předsedkyně komise školství, mládeže a sportu,
2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram
konání rozborů hospodaření za rok 2012 u jednotlivých příspěvkových organizací,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 6. března 2013
1.
projednala
žádost
Magistrátu
města
Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
1228/52/13
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší změnu účelu užívání stávajícího
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objektu garáže na pneuservis na pozemku p.č. 202 v katastrálním území Bartovice dle
Územního plánu města Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 118/2013) dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. nesouhlasí se změnou účelu užívání stávajícího objektu garáže na pneuservis
na pozemku p.č. 202 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: 8. března 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 8. března 2013.
1229/52/13 1. projednala návrh podmínek výběrového řízení pro poskytování dotací - grantů v roce
2013 a doporučuje jejich schválení zastupitelstvu městského obvodu, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu, a vyhlášení výběrového řízení,
2. jmenuje grantovou komisi ve složení:
Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu,
Ing. Štěpán Košťál, místostarosta městského obvodu,
Pavlína Kozlová, členka zastupitelstva městského obvodu,
Šárka Mendlová, členka zastupitelstva městského obvodu,
Pavel Šebesta, člen zastupitelstva městského obvodu,
a zapisovatelku Ing. Renáta Spěvákovou, vedoucí odboru financí a rozpočtu,
3. ukládá starostce městského obvodu předložit ke schválení podmínky pro poskytování
dotací - grantů na rok 2013 a vyhlášení výběrového řízení, zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. března 2013.
1230/52/13 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují běžné příjmy
na § 3399, pol. 2321
na § 3399, pol. 2329

o 122 tis. Kč
o 29 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3399, pol. 51xx
na § 3399, pol. 51xx

o 122 tis. Kč
o 29 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 8. března 2013
1231/52/13 1. rozhodla o uzavření darovacích smluv a smlouvy o umístění reklamy za účelem konání
X. Reprezentačního plesu městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. února 2013
ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích:
a) smlouva č. S 0068/2013/FaR o umístění reklamy za cenu 3.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem Zdeněk Keller – OREM, Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava Radvanice, IČ 18491715, DIČ CZ6011121490, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) darovací smlouva č. S 0069/2013/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem
KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r. o., Těšínská 467/147, 717 00 Ostrava – Bartovice,
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IČ 25368397, DIČ CZ25368397, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) darovací smlouva č. S 0070/2013/FaR na finanční dar ve výši 10.000,-- Kč s dárcem
MAVA, spol. s r. o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 48397555,
DIČ CZ48397555, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
d) darovací smlouva č. S 0071/2013/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem
VAMOZ – servis, a. s., Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 25848461,
IČ CZ25848461, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
e) darovací smlouva č. S 0085/2013/FaR na finanční dar ve výši 30.000,-- Kč s dárcem
Martin Winkler, xxx, IČ 66694981, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
f) darovací smlouva č. S 0087/2013/FaR na věcný dar ve výši 3.000,-- Kč s dárcem
Petr
Dužík,
710
00
Ostrava-Slezská
Ostrava,
IČ
68943636,
DIČ CZ8007175088, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. března 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. března 2013.
1232/52/13 1. bere na vědomí zápis č. 1/2013 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 73/2013/MBaI, ke smlouvě o nájmu
bytu s p. Radmilou Malíčkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 74/2013/MBaI s p. Tomášem Bartíkem,
bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 75/2013/MBaI, ke smlouvě o nájmu
bytu s p. Jaroslavem Krestou, bytem Čapkova 1019/54, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 76/2013/MBaI s p. Richardem Dudkem,
bytem xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 77/2013/MBaI s p. Pavlem Mendlem,
bytem xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. rozhodla o uzavření dodatku č. 4, vedeného pod č. 78/2013/MBaI, ke smlouvě o nájmu
bytů se Sociálním bydlením CENTROM, org.j., se sídlem Sirotčí 765/45a, Vítkovice,
IČ 22765671, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 79/2013/MBaI s p. Stanislavem
Kaločajem, dosud bytem xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 80/2013/MBaI s p. Petrem Pavlorkem,
dosud bytem xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 81/2013/MBaI s p. Janou
Macurovou, bytem xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11. rozhodla o nesouhlasu se sloučením bytu č. 7 s nebytovým prostorem (sušárnou)
v bytovém domě na ul. Revírní 849/4, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 11
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předloženého materiálu,
12. rozhodla o souhlasu s vyzděním barové zídky v bytě č. 15, Revírní 849/4, 716 00
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 – 12 tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 28. února 2013,
14. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů, dodatků
ke smlouvám o nájmu bytů a dohody o ukončení nájmu bytů dle bodů 1 – 9 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2013.
1233/52/13 1. projednala dohodu o skončení nájmu č. 88/2013/MBaI na pronájem části pozemku
parc. č. 2217/22 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 165 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava s nájemcem Hansen Electric, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 2977/79 C, Opava,
PSČ 746 01, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dohody o skončení nájmu č. 88/2013/MBaI na pronájem části
pozemku parc. č. 2217/22 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 165 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s nájemcem Hansen Electric, spol. s r.o., se sídlem
Těšínská 2977/79 C, Opava, PSČ 746 01, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dohody o skončení nájmu
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. března 2013.
1234/52/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky „Čištění místních komunikací na území městského
obvodu Radvanice a Bartovice po zimním období 2012-2013“ formou veřejné zakázky
malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a vnitřního předpisu č. 3/2012 a zaslání písemné výzvy k podání nabídek
na provedení díla v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 předloženého materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
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3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření smlouvy dílo na plnění veřejné zakázky dle bodu č. 1. tohoto
usnesení radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 29. března 2013
1235/52/13 1. projednala žádost magistrátu města Ostravy, majetkového odboru o stanovisko
k odkoupení částí pozemků parc. č. 2984, orná půda a parc. č. 3228/9 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a o vyjádření ke svěření pozemků
do správy našeho městského obvodu v případě jejich nabytí do vlastnictví statutárního
města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o vydání kladného stanoviska k odkupu části pozemku parc. č. 2984, orná
půda o výměře 75 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a souhlasí se svěřením pozemku do
správy městského obvodu Radvanice a Bartovice, bude-li ve vlastnictví statutárního města
Ostravy,
3. rozhodla o vydání záporného stanoviska k odkupu části pozemku parc. č. 3228/9
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a nesouhlasí
se svěřením pozemku do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice,
4. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového,
bytového a investic zajistit realizaci dle bodů č. 1 - 3 tohoto usnesení,
Z: Jarmila Kolkopová
T: 15. března 2013,
5. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat majetkový odbor
magistrátu města Ostravy o stanovisku rady, dle bodů č. 1 - 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. března 2013.
1236/52/13 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení
plné moci č. 3/2013 společnosti Ratifico s.r.o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00
Praha 8, kontaktní adresa Nad Tejnkou 10a, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17312,
IČ 24772976, k zastupování městského obvodu při vypracování zadávací dokumentace,
zajištění organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele komunální techniky
a provedení administrativní činnosti pro získání dotace na realizaci projektu „Snížení
prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice“. Přesný rozsah činností, ke kterým
je zmocněnec touto plnou mocí zmocněn je definován v mandátní smlouvě
č. S 0083/2013, čl. II.,
2. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu plné moci č. 3/2013 dle bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Richard Dudek, DiS.
T: 8. března 2013.
1237/52/13 1. projednala návrh na uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění
ekologických škod – dílo „Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků
v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace svahu“, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla, za podmínky vydání souhlasu Radou města Ostravy, o uzavření Dohody
o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Revitalizace území
rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa –
projekt sanace svahu“, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit Dohodu o naplnění podmínek
žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Revitalizace území rybníku Volný
7/10

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

52. schůze ze dne 27. 2. 2013

a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace
svahu“ k projednání Radě města Ostravy, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. března 2013,
4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit Dohodu o naplnění podmínek
žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Revitalizace území rybníku Volný
a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace
svahu“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů č. 1. – 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 7. března 2013.
1238/52/13 1. projednala „Zápis z jednání výběrové komise pro obsazení pracovního místa vedoucího
odboru majetkového, bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice
(výběrové řízení č. 1/2013), konaného dne 19. 02. 2013“, dle přílohy č. 1 předloženého
přínosu,
2. jmenuje s účinností od 4. 3. 2013, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh
vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice, pověřeného zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice, Ing. Svatopluka Běrského, nar. 2. 10. 1979, trv. bytem Vyšní Lhoty 24,
vedoucím odboru majetkového, bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice,
3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, pověřenému zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, zajistit realizaci úkolů dle bodu 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 4. března 2013.
1239/52/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky na dodávky pro projekt „Preventivní povodňová
ochrana – systém ochrany před povodněmi pro městský obvod Radvanice a Bartovice“
formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zaslání písemné výzvy zájemcům k podání
nabídek na dodávku v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého
materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
4. Mgr. Miroslava Pilařová, HERO trade, s.r.o.
5. Daniel Cochlar, technik elektro, OSVČ
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic
4. Ing. Ladislav Smílek, jednatel společnosti HERO trade, s.r.o.
5. Bc. Jan Grulich, technik elektro, OSVČ
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
4. Mgr. Miroslava Pilařová, HERO trade, s.r.o.
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5. Daniel Cochlar, technik elektro, OSVČ
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, referent majetkového, bytového a investic
4. Ing. Ladislav Smílek, jednatel společnosti HERO trade, s.r.o.
5. Bc. Jan Grulich, technik elektro, OSVČ
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: dle zákonných lhůt.
1240/52/13 1. bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého přínosu,
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 přínosu,
3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého přínosu,
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: 7. března 2013.
1241/52/13 schvaluje termín a místo konání 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 7. března 2013 v 16:00 hod. v Základní škole v Ostravě – Radvanicích,
Trnkovecká 55, a stanoví návrh programu zasedání:
-

16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu ze 13. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č.
1
2
3
4
5
6
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Název materiálu
Předkladatel materiálu
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Mgr. Šárka Tekielová
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2012
Mgr. Šárka Tekielová
Pověření zastupitelstva městského obvodu kontrolním úkolem
Mgr. Šárka Tekielová
Podmínky pro poskytování dotací – grantů v roce 2013
Mgr. Šárka Tekielová
Návrh dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod –
dílo „Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro
využití volného času II. etapa – projekt sanace svahu“
Ing. Štěpán Košťál
Diskuze
Závěr.
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

