Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
55. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 10. dubna 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady městského obvodu konané dne 10. dubna 2013.
1299/55/13 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.
1300/55/13 bere na vědomí zápis č. 3/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne
13. března 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1301/55/13 1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/45 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 21 m2, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 19. dubna 2013.
1302/55/13 1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 153/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 2027/41, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, s nájemcem panem Stanislavem Sztefkem, bytem xxx, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 25. dubna 2013,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
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Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 25. dubna 2013.
1303/55/13 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení
plné moci č. 7/2013 společnosti Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČ 48391531, zastoupené Ing. Ivanem Nevyjelem, ředitelem společnosti, jako
zmocněnci 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 ohlášení stavby: „Oprava chodníku kolem
ul. Těšínské v úseku od ul. Kálalové po ul. Rohovou“, dle bodu č. 1 předloženého
materiálu,
2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 7/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 19. dubna 2013.
1304/55/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší změnu užívání stávajícího
rodinnému domu č. p. 109 na nájemní bydlení spolu se stavebními úpravami na pozemcích
p. č. 299, 300 v katastrálním území Radvanice dle Územního plánu města Ostravy
k vydání koordinovaného stanoviska (KS 322/2013) dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. nesouhlasí se změnou užívání stávajícího rodinnému domu č. p. 109 na nájemní
bydlení spolu se stavebními úpravami na pozemcích p. č. 299, 300 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: 19. dubna 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 19. dubna 2013.
1305/55/13 1. rozhodla na straně zmocnitele o udělení „Plné moci č. 6/2013“ pro zmocněnce
DHV CR, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha-Karlín, IČ 45797170,
k zastupování zmocnitele ve věci podání žádosti o povolení kácení dřevin, k zastupování
při místních šetřeních v rámci předmětného správního řízení a přijímání veškeré
korespondence v rámci realizace stavby „Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice“
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 26. dubna 2013,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 26. dubna 2013.
1306/55/13 1. projednala žádost o vstup na pozemek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na uložení inženýrských sítí k RD na pozemku parc. č. 792/22, trvalý
travní porost, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava paní Hany a pana Jiřího Tomicových,
oba bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 792/22, trvalý travní porost v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 155/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
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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. 792/22, trvalý travní porost,
na ulici Hraniční v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění vodovodní přípojky,
umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch budoucího oprávněného paní Hany a pana Jiřího Tomicových
za jednorázovou úhradu 400,00 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 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 26. dubna 2013,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 26. dubna 2013.
1307/55/13 1. rozhodla o uzavření smlouvy č. 99/2013/MBaI o právu provést stavbu „Rekonstrukce
sjezdu a příjezdové komunikace k areálu PMB-ZOS, Hansen Electric“, na pozemku
parc. č. 2217/22 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s PMB-ZOS, spol. s r.o., sídlem
Dlouhá tř. 460/1, 736 01 Havířov-Město, IČ 25911708 a Hansen Electric, spol. s r.o.,
Těšínská 2977/79 C, 746 01 Opava, IČ 47973862 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 26. dubna 2013,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 26. dubna 2013.
1308/55/13 1. rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/podnikatel
číslo: 13_CEZDI_04871906, vedené pod č. 128/2013/MBaI, s ČEZ Prodej, s.r.o.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/podnikatel
číslo: 13_CEZDI_04871898, vedené pod č. 129/2013/MBaI, s ČEZ Prodej, s.r.o.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/podnikatel
číslo: 13_CEZDI_04871894, vedené pod č. 130/2013/MBaI, s ČEZ Prodej, s.r.o.,
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1 – 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. dubna 2013,
5. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách
dodávky elektřiny dle bodů 1 – 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. dubna 2013.
1309/55/13 1. projednala a schválila zálohy na služby poskytované s užíváním bytu pro rok 2013
v bytech svěřených do správy Městskému obvodu Radvanice a Bartovice a Domu
s pečovatelskou službou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
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dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. dubna 2013.
1310/55/13 1. projednala žádost o sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou prostřednictvím společnosti NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem
Sadová 609, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 28633504 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro stavbu „Ostrava Radvanice, ul. Úvozní, Kamas IP-12-8004150“
na části pozemku parc. č. 3207 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy 1
předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 156/2013/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. 3207, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět
umístění stavby „Ostrava Radvanice, ul. Úvozní, Kamas IP-12-8004150“ a umožnit
přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněné ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,00 Kč
+ 210,00 Kč 21% DPH, celkem 1.210,- Kč, dle přílohy 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 25. dubna 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 25. dubna 2013.
1311/55/13 1. rozhodla o konání konkurzního řízení na funkci ředitele/ky Základní školy OstravaRadvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, ve smyslu zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzních řízení a konkurzních komisí (dále jen „vyhláška“),
2. stanovuje požadavky konkurzního řízení pro veřejné oznámení, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
3. pověřuje funkcí tajemnice konkurzní komise Mgr. Irenu Kopciuchovou, vedoucí
odboru sociálních věcí a školství,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu pověření, dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 12. dubna 2013,
5. ukládá tajemnici konkurzní komise rozeslat žádosti o nominaci jednotlivých členů
konkurzní komise v souladu s vyhláškou v zastoupení:
a) dva členové určení zřizovatelem školy,
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu,
c) jeden odborník v oblasti státní správy ve školství,
d) jeden pedagogický pracovník příslušné školy,
e) jeden školní inspektor České školní inspekce,
f) jeden člen rady školy,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
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1312/55/13 1. rozhodla na základě záznamu hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázku malého rozsahu na stavebních práce, v souladu
s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0145/2013/MBaI s vybraným uchazečem pod názvem „Stavební úpravy bytového
domu na ul.Třanovského 29 v Ostravě-Radvanicích“ za cenu nejvýše přípustnou
2.301.094,-- Kč bez DPH se zhotovitelem:
společnost: INTOZA s.r.o.
sídlo: Ostrava – Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00,
IČ: 25873261
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0145/2013/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. května 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0145/2013/MBaI,
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 3. května 2013.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

