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Usnesení  
58. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 21. května 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1359/58/13 schvaluje program 58. schůze rady městského obvodu konané dne 21. května 2013. 

1360/58/13 

 

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. 

1361/58/13 

 

1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností MSEM, a.s., se sídlem 

Collo louky 126, Frýdek-Místek, PSČ 738 02, IČ 64610080, prostřednictvím firmy 

ELTOM, s.r.o., se sídlem Polní 1294, Orlová-Lutyně, PSČ 735 14, IČ 25837117 o zřízení 

práva odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu „Ostrava, Radvanice, p. Babič, přípojka 

NNk“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 221/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00,  

IČ 00845451-17, na části pozemku parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

na ul. Bučinská v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava, 

Radvanice, p. Babič, přípojka NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ 24729035, 

zastoupené společností MSEM, a.s., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, PSČ  

738 02, IČ 64610080 prostřednictvím firmy ELTOM, s.r.o., se sídlem Polní 1294, Orlová-

Lutyně, PSČ 735 14, IČ 25837117 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč+ 210,-- Kč 

21% DPH, celkem 1.210,00 Kč, včetně 21% DPH, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  
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dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 4. června 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: 4. června 2013. 

1362/58/13 

 

1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti Profiprojekt s.r.o., 

se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČ 27779319 o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu na stavbu „Ostrava, Bartovice, Těšínská, p. Kultan, přípojka NNk“,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 257/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00,  

IČ 00845451-17, na části pozemku parc. č. 476/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

na ul. Těšínská, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava, 

Bartovice, Těšínská, p. Kultan, přípojka NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti 

s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného  

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,-- Kč + 210,-- Kč 21% DPH, celkem 

1.210,-- Kč, včetně 21% DPH, 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. května 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: 31. května 2013. 

1363/58/13 

 

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 

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: 6. června 2013. 

1364/58/13 

 

1. projednala žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy s nabídkou daru 

pozemků GAZIANTEP s.r.o.: 

parc. č. 612 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 325 m2, 

parc. č. 1167/103 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené, o výměře 491 m2, 

parc. č. 1610/32 trvalý travní porost, o výměře 598 m2, 

parc. č. 1611/3 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1502 m2, 

parc. č. 1612/11 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 496 m2, 

parc. č. 1612/14 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 117 m2, 

parc. č. 1612/15 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1237 m2, 
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parc. č. 1612/18 ostatní plocha, zeleň, o výměře 319 m2, 

parc. č. 1612/20 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 103 m2, 

parc. č. 1612/21 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 37 m2, 

parc. č. 1641/1ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. rozhodla o kladném stanovisku k nabytí pozemků do vlastnictví statutárního města 

Ostravy a svěřením do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice 

parc. č. 612 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 325 m2, 

parc. č. 1641/1ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, 

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a v případě 

ostatních pozemků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ponechává rozhodnutí o nabytí 

pozemků do vlastnictví statutárního města Ostravy na jeho rozhodnutí, 

   

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 4. června 2013, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat majetkový odbor 

Magistrátu města Ostravy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,     

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 4. června 2013. 

1365/58/13 1. projednala žádost společnosti PERFECTED s.r.o., sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, 

IČ: 27683028 o souhlas se vstupem na pozemky z důvodu provedení přípravy projektové 

dokumentace stavby sítě elektronických komunikací v rámci budování akce „Rozvoj 

metropolitní komunikační infrastruktury SMO“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní komunikace  

o velikosti 13913 m2, parc. č. 131/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti  

555 m2, parc. č. 689, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti 2314 m2,  

parc. č. 258/5, ostatní plocha, zeleň o velikosti 4836 m2, parc. č. 258/3 zahrada o velikosti 

10404 m2, parc. č. 258/4 zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 2237 m2,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 

Ostrava-Radvanice, za účelem provedení přípravy projektové dokumentace stavby sítě 

elektronických komunikací v rámci budování akce „Rozvoj metropolitní komunikační 

infrastruktury SMO“, společností PERFECTED s.r.o., sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, 

IČ: 27683028, kdy investorem stavby je statutární město Ostrava, Ostrava-Moravská 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, PSČ  729 30, IČ 00845451,  

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. května 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků  

s realizací přípravy projektové dokumentace dle bodu 2 tohoto usnesení, 

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

1366/58/13 

 

1. projednala žádost společnosti C.S.C. spol. s r.o., sídlem Zámecké náměstí 42,  
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64084914 o souhlas se vstupem na pozemky z důvodu 
provedení přípravy projektové dokumentace stavby č. 5657 „Lučina, revitalizace toku  
po důlní činnosti ř. km 0,000-3,262“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda  
o velikosti 13757 m2, 3275/1, ostatní plocha, dráha o velikosti 7863 m2, 2147, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o velikosti 1236 m2,  2148/11, ostatní plocha, manipulační 
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plocha o velikosti 468 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem provedení přípravy 
projektové dokumentace stavby č. 5657 „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti  
ř. km 0,000-3,262“společností C.S.C. spol. s r.o., sídlem Zámecké náměstí 42, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 64084914,  
 
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  
dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. května 2013, 
 
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemků  
s realizací přípravy projektové dokumentace dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Štěpán Košťál T: 31. května 2013. 

1367/58/13 

 

1. ruší usnesení č. 1259/53/13 ze dne 13. března 2013 v plném rozsahu, 

 

2. projednala žádost pana Igora Konvičky, trvale bytem xxx,  

o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu inženýrské sítě – „Novostavba 

rodinného domu na p.č. 3037/1, 3037/2, 3037/3,  

k.ú. Radvanice, ul. M. Magdonové“ vodovodní přípojky k RD, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 202/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,  

IČ 00845451-017 na části pozemku parc. č. 3227/4, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 

umístění stavby „inženýrských sítí“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného Igora Konvičky, trvale 

bytem xxx, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,00 Kč + 420,00 Kč 21% DPH, celkem 

2420,- Kč, 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: 31. května 2013, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu 2 tohoto usnesení,  

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

1368/58/13 

 

1. bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice za leden – duben 2013 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3,  

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – duben 2013 dle přílohy č. 1 

a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - duben 2013 dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu včetně provedených 

rozpočtových opatření dle přílohy č. 3, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 6. června 2013. 

1369/58/13 

 

1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Stavební 

úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě-Radvanicích“ v souladu  
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s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, uchazeče, který předložili svou nabídku pod:  

pořadovým číslem 2 

THERM, spol. s r.o. 

Ostrava – Zábřeh, Pavlovova 1351/44, PSČ 700 30  

IČ: 42766991 

z důvodu neprokázání splnění kvalifikace uvedeného v příloze č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla na základě protokolu o jednání hodnotící komise v souladu s ust. § 81 odst. 1 

písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

o pořadí jednotlivých nabídek, o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 

č. S 0227/2013/MBaI ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Stavební úpravy 

bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě-Radvanicích“, a to s uchazečem, který 

předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 7, za cenu nejvýše přípustnou 4.081.915,-- 

Kč bez DPH:  

obchodní společnost: Bystroň group a.s.  

sídlo: Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00       

IČ: 27800466 

DIČ: CZ27800466  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0227/2013/MBaI, dle bodu č. 2. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: dle zákonných lhůt, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0227/2013/MBaI, 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: dle zákonných lhůt.     

1370/58/13 

 

1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření 

dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu silnice 

II/479 Ostrava, ulice Těšínská s: 

Moravskoslezským krajem 

se sídlem tř. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ: 70890692 

DIČ: CZ70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje  

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČ: 00095711 

DIČ: CZ0009571 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

potřebné úkony spojené s uzavřením dohody 

Z: Ing. Věra Raisová      T: 29. května 2013, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 29. května 2013. 

1371/58/13 

 

1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

6/13   

58. schůze ze dne 21. 5. 2013 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 o 266 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od obcí  

na pol. 4121, ÚZ 14004 o 350 tis. Kč 

na pol. 4121, ÚZ 7401 o 65 tis. Kč 

 

zvyšují investiční přijaté transfery od obcí  

na § 4221, ÚZ 3500 o 3 000 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511 o 115 tis. Kč  

 

snižují běžné příjmy 

na § 3399, pol. 2321 o 20 tis. Kč 

zvyšují běžné příjmy 

na § 3399, pol. 2329 o 20 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5011 o 3 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5171 o 200 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 16 o 2 tis. Kč  

  

zvyšují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5019 o 2 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5039 o 1 tis. Kč 

na § 5512, pol. 50xx, org. 1x o 350 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5xxx, ÚZ 7401 o 65 tis. Kč  

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 266 tis. Kč  

na § 3613, pol. 5171 o 40 tis. Kč  

na § 6171, pol. 5362 o 3 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5164, org. 16 o 2 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121 o 200 tis. Kč 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 3 000 tis. Kč 

na § 5299, pol. 6121 o 72 tis. Kč  

 

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 31. května 2013. 

1372/58/13 

 

1. rozhodla o zadání veřejné zakázky „Opravy výtluků místních komunikací na území 

městského obvodu Radvanice a Bartovice v roce 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  
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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 

      

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 zakázku dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení radě městského obvodu k projednání 

Z: Ing. Věra Raisová T: dle zákonných lhůt. 

1373/58/13 

 

1. projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných 

zdrojů u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů            

u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu 

městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 6. června 2013. 

1374/58/13 

 

1. bere na vědomí zápis č. 1/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 6. května 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 1/2013 dle bodu 1. tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 6. června 2013. 

1375/58/13 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení 

plné moci č. 8/2013 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 vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na stavbu: „Výstavba chodníku 

podél ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu,  

 

2. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení 

plné moci č. 9/2013     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 vydání územního rozhodnutí a stavebního 
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povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na stavbu: : „Výstavba chodníku 

podél ul. Těšínská v úseku od Ozdravného centra Ještěrka po zastávku Ještěrka“, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

3. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 8/2013 a č. 9/2013, dle bodů  

č. 1. a č. 2. tohoto usnesení,    

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 29. května 2013. 

1376/58/13 

 

bere na vědomí zápis z 27. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konaného dne 7. května 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1377/58/13 

 

1. rozhodla o uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu č. 256/2013/MBaI o pronájmu 

lahví a dalších distribučních prostředků na technické plyny pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů v Ostravě-Radvanicích na dobu tří let za jednorázovou finanční 

úhradu 5.100,-- Kč s pronajímatelem Linde Gas a.s., se sídlem Praha 9, U Technoplynu 

1324, PSČ 19800, IČ 00011754, 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: 31. května 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dlouhodobém 

pronájmu č. 256/2013/MBaI dle bodu 1 tohoto usnesení, 

Z: Richard Dudek, Dis. T: 31. května 2013. 

1378/58/13 

 

1. bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městského obvodu k 31. prosinci 2012, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit informaci o stavu pohledávek městského 

obvodu k 31. prosinci 2012 dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu 

městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 6. června 2013. 

1379/58/13 

 

1. jmenuje konkurzní komisi v souladu s § 1 odst. 1, za využití § 2 odst. 3 vyhlášky  

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích na funkci 

ředitele/ky Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace  

v tomto složení: 

 

předseda konkurzní komise: 

 – Bc. Aleš Boháč  

 

členové konkurzní komise: 

- Ing. Štěpán Košťál  

- Bc. Danuše Dědicová  

- Ing. Marta Szücsová  

- Mgr. Jarmila Rojková  

- Mgr. Richard Vilášek  

- Mgr. Ivana Kačmaříková 

 

2. ukládá tajemnici konkurzní komise svolat první jednání konkurzní komise, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 31. května 2013. 

1380/58/13 

 

1. projednala doporučení grantové komise ze dne 15. května 2013 na poskytnutí 

účelových dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2013  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelových 

dotací z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2013 dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 1 a schválit návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se:  

sníží výdaje  

na § 6409, pol. 5901  o 247 tis. Kč 

 

zvýší výdaje 

na § 3419, pol. 5222 o 38 tis. Kč  

na § 3421, pol. 5222 o 25 tis. Kč  

na § 3429, pol. 5222 o 130 tis. Kč  

na § 3330, pol. 5223 o 10 tis. Kč  

na § 3314, pol. 5339 o 10 tis. Kč 

na § 3126, pol. 5339 o 2 tis. Kč  

na § 3319, pol. 5494 o 32 tis. Kč  

 

4. ukládá starostce městského obvodu předložit návrh k projednání zastupitelstvu 

městského obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 6. června 2013. 

1381/58/13 

 

1. projednala žádost pana Petra Jurečka a paní Libuše Jurečkové, adresou xxx, xxx o 

koupi části pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. nedoporučuje zastupitelstvu  městského obvodu  souhlasit se záměrem prodeje 

pozemku parc. č. 3222/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 20. května 2013, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 6. června 2013. 

1382/58/13 

 

1. projednala žádost o stanovisko  majetkového odboru magistrátu města Ostravy,  

ke koupi části pozemku parc. č. 3216/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1415 m2  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, společností OZO Ostrava s.r.o., sídlem Frýdecká 

680/444, 719 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 3216/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1415 m2  v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 6. června 2013, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle tohoto usnesení,  
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Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 6. června 2013. 

1383/58/13 

 

1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 228/2013/MBaI s p. Ladislavem a Věrou 

Kašovými, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 229/2013/MBaI s p. Stanislavou 

Slívovou, bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 230/2013/MBaI s p. Václavem Fránkem, 

bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 231/2013/MBaI s p. Annou Rumanovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 232/2013/MBaI s p. Jaroslavem a Martou 

Semeckými, bytem xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 233/2013/MBaI s p. Annou Mžigutovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 234/2013/MBaI s p. Oldřichem Kotalou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 235/2013/MBaI s p. Libuší Guňkovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

9. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 236/2013/MBaI s p. Naděždou 

Janouškovou, bytem xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 237/2013/MBaI s p. Metodějem 

Koudelou, bytem xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

11. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 238/2013/MBaI s p. Zdenkou Smužovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 239/2013/MBaI s p. Libuší Javorkovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

13. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 240/2013/MBaI s p. Arnoštkou 

Marcisovou, bytem xxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

14. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 241/2013/MBaI s p. Olgou Zelenou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

15. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 242/2013/MBaI s p. Libuší Hrbáčkovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

 

16. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 243/2013/MBaI s p. Terezií Švarcovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

 

17. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 244/2013/MBaI s p. Ludvíkem 

Revendou, bytem xxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 

 

18. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 245/2013/MBaI s p. Františkem 
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Otypkou, bytem xxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 

 

19. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 246/2013/MBaI s p. Miroslavou 

Endlicherovou, bytem xxx, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 

 

20. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 247/2013/MBaI s p. Lvem Kačinským, 

bytem xxx, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu, 

 

21. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 248/2013/MBaI s p. Eliškou 

Luszniakovou, bytem xxx, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, 

 

22. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 249/2013/MBaI s p. Lumírem  

a Rudolfou Ruckými, bytem xxx, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, 

 

23. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 250/2013/MBaI s p. Drahoslavou 

Bělicovou, bytem xxx, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu, 

 

24. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 252/2013/MBaI s p. Jaroslavou 

Brožovou, bytem xxx, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu, 

 

25. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 253/2013/MBaI s p. Jarmilou Sabovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu, 

 

26. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 254/2013/MBaI s p. Magdalénou 

Vařekovou, bytem xxx, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu, 

 

27. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 262/2013/MBaI s p. Helgou Baranovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu, 

 

28. rozhodla o uzavření dodatku č. 3, vedeného pod č. 165/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Petrou Kurdějákovou, bytem xxx, dle přílohy č. 28 předloženého 

materiálu, 

 

29. rozhodla o uzavření dodatku č. 6, vedeného pod č. 168/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu se Sociálním bydlením CENTROM, org. j., se sídlem Sirotčí 

765/45a,Vítkovice, 70300 Vítkovice, Ostrava-město, IČ 22765671, dle přílohy č. 29 

předloženého materiálu, 

 

30. rozhodla o uzavření dodatku č. 5, vedeného pod č. 260/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu se Sociálním bydlením CENTROM, org. j., se sídlem Sirotčí 

765/45a,Vítkovice, 70300 Vítkovice, Ostrava-město, IČ 22765671, dle přílohy č. 30 

předloženého materiálu, 

 

31. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 223/2013/MBaI s p. Danielou 

Šafarčíkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu, 

 

32. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 224/2013/MBaI s p. Margitou 

Kynclovou, bytem xxx, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu, 

 

33. rozhodla o uzavření dodatku č. 2, vedeného pod č. 225/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Petrou Polokovou, bytem xxx, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu, 

 

34. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 226/2013/MBaI s p. Angelikou 
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Horváthovou, bytem xxx, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu, 

 

35. rozhodla o uzavření dodatku č. 2, vedeného pod č. 261/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Michalem Detersem, bytem xxx, dle přílohy č. 35 předloženého 

materiálu, 

 

36. rozhodla o souhlasu s výměnou bytu mezi nájemci p. Renatou Borovcovou, bytem xxx 

a p. Emilií Blažkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu, 

 

37. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodů 1 – 36 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. května 2013, 

 

38. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů, dodatků  

ke smlouvám o nájmu bytů dle bodů 1 – 35 tohoto usnesení, 

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

1384/58/13 

 

schvaluje termín a místo konání 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dne 6. června 2013 v 16:00 hod. ve Společenském domě v Ostravě - 

Bartovicích, a stanoví návrh programu zasedání: 

 

- 16:00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 15. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Poř. č. Název materiálu  Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu  

   Mgr. Šárka Tekielová 

2 Zápis z jednání kontrolního výboru  

   Mgr. Šárka Tekielová 

3 Uzavření dohody o úpravě dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10080266 a dodatku  

 č. 1 (vedeného pod č. S 0182/2013) ke smlouvě č. 10080266 o poskytnutí 

 podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (vedenou pod č. S 0250/2012) 

 ze dne 20. 9. 2012 projektu „Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě – 

 Radvanicích“  

   Mgr. Šárka Tekielová 

4 Zápis o provedené kontrole  

                                                  Mgr. Luboš Niessner 

5 Závěrečný účet městského obvodu za rok 2012  

   Mgr. Šárka Tekielová 

6 Rozdělení volných zdrojů u ZBÚ za rok 2012  

   Mgr. Šárka Tekielová 

7 Informace o stavu pohledávek městského obvodu k 31. 12. 2012  

     Mgr. Šárka Tekielová 

8 Poskytnutí dotací a grantů na rok 2013 z rozpočtu městského obvodu na rok 2013

   Mgr. Šárka Tekielová 

9 Zápisy z jednání finančního výboru  

   Mgr. Šárka Tekielová 

    

10 Plnění příjmů a čerpání výdajů za leden – duben 2013  

   Mgr. Šárka Tekielová 

11 Žádost občanského sdružení S.T.O.P. o poskytnutí finančního daru z rozpočtu 
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 městského obvodu na rok 2013  

      Mgr. Šárka Tekielová 

12 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3216/6 v k.ú. Radvanice  

                                                   Ing. Štěpán Košťál 

13 Záměr prodeje pozemku parc. č. 3222/2 v k.ú. Radvanice  

                                                   Ing. Štěpán Košťál 

- Diskuze 

- Závěr. 

1385/58/13 1.  rozhodla  o  zadání  veřejné  zakázky malého rozsahu na stavební práce  pod  názvem 

„Stavební  úpravy – sanace vlhkého zdiva budovy ZŠ, ul. Havláskova 106/1 v  Ostravě-

Radvanicích“, v souladu s ust. §18 odst. 5, §12 odst. 3 a §6  zákona  č. 137/2006 Sb.,        

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zaslání výzvy zájemcům k podání 

nabídky na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2,   

č. 3, č. 4 předloženého materiálu, 
 
2.  jmenuje 
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 
2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel  
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic      

     náhradníci členů 
  1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 
  2. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu   

3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic    
   
3.  ukládá vedoucímu  majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné  
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu č. 1. tohoto 
usnesení, radě městského obvodu k projednání, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský      T: 30. června  2013.  

1386/58/13 1.  rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu           

a Evropského sociálního fondu  

- č. TOT-VN-41/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, evidovanou 

pod č. S 0265/2013, 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, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. května  2013. 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


