Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
54. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 27. března 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1266/54/13 schvaluje program 54. schůze rady městského obvodu konané dne 27. března 2013.
1267/54/13 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.
1268/54/13 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
darovací smlouvy č. S 0117/2013 na finanční přípěvek ve výši 113.080,- Kč bez DPH
určený k jednorázovému vyčištění místních komunikací a parkovišť s dárcem:
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02
IČ: 45193258
DIČ: CZ45193258
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy č. S 0117/2013,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 8. dubna 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. dubna 2013.
1.
rozhodla
o
nevymáhání
neoprávněně
vyplacených prostředků ze sociálního fondu
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Tomáši Tomanovi, poskytnutých formou nepeněžitého daru v hodnotě 2 000 Kč,
2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, pověřenému zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice, zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 31. května 2013.
1270/54/13 1. souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu v CZK
s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČ 45317054, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit vše potřebné k uzavření dodatku
dle bodu č. 1 předloženého materiálu,
3. zmocňuje starostku městského obvodu a místostarostu Ing. Štěpána Košťála k podpisu
dodatku dle bodu č. 1 předloženého materiálu.
Z: Mgr. Šárka Tekielová, Ing. Štěpán Košťál
T: 29. března 2013
1271/54/13 1. projednala žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – základní
organizace Ostrava - Radvanice o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2.a) rozhodla o poskytnutí finančního daru Svazu postižených civilizačními chorobami
v ČR , o.s. – základní organizace Ostrava - Radvanice, IČ 70972656 ve výši 3.000,- Kč
z rozpočtu městského obvodu na rok 2013 na oslavy 60. let trvání základní organizace
a o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
b) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního daru dle bodu 2. a)
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. dubna 2013.
1272/54/13 1. projednala žádost Občanského sdružení S.T.O.P., IČ 26516594 o poskytnutí
finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. a) nedoporučuje zastupitelstvu městského obvodu poskytnout finanční dar
Občanskému sdružení S.T.O.P., IČ 26516594, ve výši 35.000,- Kč na činnost občanského
sdružení, z rozpočtu městského obvodu na rok 2013,
b) ukládá starostce předložit žádost Občanského sdružení S.T.O.P. dle bodu 1. tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 6. června 2013.
1273/54/13 bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně dvou přihlášek do výběrového
řízení pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti
prevence kriminality, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1274/54/13 1. ukládá Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, aby prostřednictvím odboru
financí a rozpočtu rozhodoval o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a chovateli psů s trvalým bydlištěm
na území města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, jejichž předmětem
bude poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100,- Kč z rozpočtu statutárního města
Ostrava a 50,- Kč z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na označení psa
čipem za současného splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě,
2. rozhodla, že darovací smlouvy uvedené v bodě 1 tohoto usnesení bude podepisovat
vedoucí odboru financí a rozpočtu.
1275/54/13 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
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Radvanice a Bartovice č. 14/2013 ze dne 11. března 2013, 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 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 6. června 2013.
1276/54/13 bere na vědomí zápis č. 3/2013 z jednání komise životního prostředí při Radě městského
obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. března 2013 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1277/54/13 1. rozhodla o zrušení usnesení č. 1213/51/13 ze dne 13. února 2013 v celém rozsahu,
2. souhlasí s realizací stavby „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,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 8. dubna 2013,
3. projednala žádost o úhradu nákladů spojených s realizací záměru „Revitalizace území
rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa –
projekt sanace svahu“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. rozhodla o podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru
„Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k. ú. Radvanice pro využití
volného času II. etapa – projekt sanace svahu“ na Ministerstvo průmyslu a obchodu České
republiky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
bodů č. 2. a 4. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 8. dubna 2013,
6. ukládá místostarostovi městského obvodu podat žádost o úhradu nákladů spojených
s realizací záměru „Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků
v k. ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – projekt sanace svahu“,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 17. dubna 2013.
1278/54/13 1. rozhodla o záměru pronájmu pozemků:
a) parc. č. 585/1 zahrada v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 870 m2,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) parc. č. 584/3 trvalý travní porost v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře
258 m2, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. dubna 2013.
1279/54/13 bere na vědomí zápis z 25. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 5. března 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
1280/54/13 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení
plné moci č. 4/2013 společnosti Fundos, spol. s.r.o., se sídlem Jahodová 58, 620 00 Brno,
IČ 25320076, zastoupené Ing. Petrem Lamparterem, jednatelem společnosti, jako
zmocněnce k zastupování pro zajištění dokladů, vyjádření, stanovisek, jakož
i ke korespondenci a k jednání s úřady a ostatními dotčenými účastníky řízení, v rámci
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu: „Revitalizace
území rybníka Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času,
II. etapa - Projekt sanace svahu“, dle bodu č. 1 předloženého materiálu,
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2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 4/2013 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 8. dubna 2013.
1281/54/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko k umístění obytného objektu pro bydlení majitele a správce na pozemcích
p.č. 1727/2, 1729/2 a 1730/2 v katastrálním území Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s umístěním obytného objektu pro bydlení majitele a správce na pozemcích
p.č. 1727/2, 1729/2 a 1730/2 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. dubna 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 8. dubna 2013.
1282/54/13 bere na vědomí zápis z 23. jednání sociální komise rady městského obvodu, které
se konalo dne 13. března 2013, s výhradou k bodu č. 2. zápisu, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1283/54/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Čištění
místních komunikací městského obvodu Radvanice a Bartovice po zimním období
2012/2013“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0094/2013
s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2, za cenu
nejvýše přípustnou 110 500,-- Kč bez DPH, 133 705,-- Kč včetně DPH se zhotovitelem:
obchodní společnost: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
sídlo: Čs. Armády 20, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725
dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0094/2013, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 5. dubna 2013.
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0094/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. dubna 2013.
1284/54/13 1. projednala oznámení České pojišťovny, a.s, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1,
PSČ 113 04, IČ 45272956, o přepracované pojistné smlouvě č. 3757584428
ze dne 7. března 2013 na sdružené pojištění vozidla Volkswagen od 1. dubna 2013,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a návrh pojistné smlouvy č. 3081333617
České pojišťovny, a.s. se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956,
předložené prostřednictvím Lukáše Ščerby, poradce pro podnikatelské pojištění, region
severní Morava, 28. října 32, Ostrava, PSČ 702 00, na sdružené pojištění vozidla
Volkswagen od 1. dubna 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření pojistné smlouvy č. 3081333617 České pojišťovny, a.s. se sídlem
Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, IČ 45272956 prostřednictvím Lukáše Ščerby,
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poradce pro podnikatelské pojištění, region severní Morava, 28. října 32, Ostrava,
PSČ 702 00, na sdružené pojištění vozidla Volkswagen od 1. dubna 2013, s ročním
pojistným ve výši 7.413,00 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2013,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy dle bodu 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2013.
1285/54/13 1. projednala žádost pana Ing. Čestmíra Bártka a paní Doris Freislerové, bytem
xxx, o uzavření smlouvy na uložení inženýrských sítí a vybudování části sjezdu na
pozemku parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava k RD dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 97/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice, IČ: 00845451-17 na části pozemku parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní
komunikace, na ulici U Důlňáku v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění
vodovodní přípojky a také sjezdu, umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného
Ing. Čestmíra Bártka a paní Doris Freislerové za jednorázovou úhradu 400,- Kč/m2 +
základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. dubna 2013,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 16. dubna 2013.
1286/54/13 1. projednala žádost pana Ing. Čestmíra Bártka a paní Doris Freislerové, bytem
xxx, o uzavření smlouvy na uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 1965, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava k RD dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 118/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice, IČ: 00845451-17 na části pozemku parc. č. 1965, ostatní plocha, ostatní
komunikace, na ulici U Důlňáku v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění
plynovodní přípojky a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného Ing. Čestmíra Bártka a paní
Doris Freislerové za jednorázovou úhradu 400,- Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného
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pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. dubna 2013,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 16. dubna 2013.
1287/54/13 1. rozhodla o schválení provedených stavebních oprav ve výši 157 431,-- Kč v objektu
Společenského domu v Ostravě – Bartovicích nájemkyní Kateřinou Tomanovou,
IČ 60814730, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat nájemkyni
Společenského domu p. Kateřinu Tomanovou o rozhodnutí rady dle bodu 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. dubna 2013.
1288/54/13 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 119/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu s p. Jakubem Lévem, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 120/2013/MBaI s p. Petrem Janulkem,
bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 121/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu s p. Josefem Sedláčkem, bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1 – 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2013,
5. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu bytu a dodatků
ke smlouvám o nájmu bytů dle bodů 1 – 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2013.
1289/54/13 1. projednala žádost paní Dagmar Fedasové, trvale bytem xxx o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu „vjezdu“ na části pozemku parc. č. 1012/2 v k. ú.
Bartovice,
obec
Ostrava,
ul.
Radova“
ke
garáži
u
RD,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 98/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,
IČ 00845451-017 na části pozemku parc. č. 1012/2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
strpět umístění stavby „vjezdu“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné Dagmar Fedasové, trvale
bytem xxx, za jednorázovou úhradu ve výši 2.800,00 Kč + 588,00 Kč 21% DPH, celkem
3.388,- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 5. dubna 2013,
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. dubna 2013.
1290/54/13 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se:
zvyšují běžné příjmy
na § 3399, pol. 2111

o

40 tis. Kč

zvyšují daňové příjmy
na pol. 4116, ÚZ 33x13234
na pol. 4121, ÚZ xxxx
na pol. 1351
na pol 1511

o
o
o
o

200 tis. Kč
100 tis. Kč
30 tis. Kč
260 tis. Kč

zvyšují kapitálové příjmy
na § 3639, pol. 3111

o

42 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3399, pol. 513x
na §6171, pol. 5192
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 33x13234
na § 3722, pol. 5154
na § 1014, pol. 5499
na § 3399, pol. 51xx
na § 221x, pol. 5169
na § 3113, pol. 51xx, org. 6

o
o
o
o
o
o
o
o

23 tis. Kč
7 tis. Kč
200 tis. Kč
10 tis. Kč
100 tis. Kč
30 tis. Kč
50 tis. Kč
210 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121

o

100 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121
na § 2219, pol. 6121

o
o

42 tis. Kč
100 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. března 2013.
1.
projednala
smlouvu
o
realizaci
odborné
praxe studentů Bezpečnostně právní akademie
1291/54/13
Ostrava, s.r.o., střední škola, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o realizaci odborné praxe studentů Bezpečnostně právní
akademie Ostrava, s.r.o., střední škola, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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 úkolu dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 10. dubna 2013,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. dubna 2013.
1292/54/13 1. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 5/2013“ dle přílohy č. 1
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předloženého materiálu pro zmocněnce JUDr. Miroslava Pavelku, advokáta zapsaného
u ČAK v Praze pod evid.č. 3061, se sídlem Petřvald 353, 742 60 Petřvald k zastupování
zmocnitele ve věci exekučně vymáhané pohledávky vůči povinnému Tomáši Robenkovi,
nar. xxx, a aby v tomto řízení zastupoval zmocnitele u Okresního soudu
v Ostravě ve všech právních věcech, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované
písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatňované
nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky, nebo rozklad a vzdával
se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval,
2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. dubna 2013.
1293/54/13 1. ruší usnesení rady městského obvodu č. 1208/51/13 ze dne 13. 02. 2013, kterým bylo
rozhodnuto o uzavření smlouvy o výpůjčce č. 55/2013/MBaI se Zdravotním ústavem
se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava,
2. rozhodla o záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 730/12 ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha v k. ú. Radvanice o výměře 15 m2, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. dubna 2013.
1294/54/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku na dodávku pod názvem „Preventivní povodňová
ochrana – systém ochrany před povodněmi pro městský obvod Ostrava Radvanice
a Bartovice“, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0092/2013
s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3, za cenu
nejvýše přípustnou 4.071.950,-- Kč bez DPH, 4.927.060,-- Kč včetně DPH,
se zhotovitelem:
obchodní společnost: EMPEMONT s.r.o.
sídlo: Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 27772179
DIČ: CZ27772179
dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0092/2013, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. dubna 2013.
3. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0092/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. dubna 2013.
1295/54/13 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-21/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, evidovanou pod
č. S 0151/2013, dle přílohy č. 1 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,
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Z: Mgr. Šárka Tekielová

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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T: 31. března 2013.

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

