
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
60. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 19. června 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1416/60/13 schvaluje program 60. schůze rady městského obvodu konané dne 19. června 2013. 

1417/60/13 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. 

1418/60/13 

 

1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují daňové příjmy  

na pol. 1511 o 125 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy   

na § 3612, pol. 2324 o 2 tis. Kč 

na § 6171, pol. 2324 o 6 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 6171, pol. 3113 o 2 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje  

na § 5512, pol. 5011,org. 16 o 2 tis. Kč 

na § 6409, pol. 5901 o 11 tis. Kč  

  

zvyšují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5019, org. 16 o 1 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5039, org. 16 o 1 tis. Kč 

na § 5212, pol. 5901 o               50 tis. Kč                   
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na § 3399, pol. 5169 o 50 tis. Kč  

na § 3632, pol. 5901 o 20 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5132 o 5 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5171 o 2 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5173, org. 17 o 2 tis. Kč  

na § 6171, pol. 5137 o 4 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5494 o 5 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5494 o 6 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6121 o 2 tis. Kč  

  

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 30. června 2013. 

1419/60/13 

 

bere na vědomí zápis z 28. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konaného dne 4. června 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1420/60/13 

 

1. projednala návrh regulace provozování loterií na území městského obvodu Radvanice   

a Bartovice,  

 

2. doporučuje statutárnímu městu Ostrava 

- povolit provoz výherních hracích přístrojů (dále jen VHP), videoloterijních terminálů 

(dále jen VLT) a podobných zařízení v provozovnách za následujících podmínek:  

a) VHP, VLT a podobná zařízení budou provozována pouze v době od 10.00 hodin  

do 20.00 hodin, 

b) VHP, VLT a podobná zařízení nebudou provozována v obytných zónách, 

c) VHP, VLT a podobná zařízení nebudou provozována v zákonem zakázaných objektech 

a ani v jejich bezprostřední blízkosti (cca 100 m od zakázaných objektů), 

d) VHP, VLT a podobná zařízení nebudou provozována v centru obce (okolí radnice),  

v okolí parků a zón pro oddech a rekreaci, 

 

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat stanovisko  

k možnostem regulace provozování loterií dle bodu 2. tohoto usnesení na Magistrát města 

Ostravy, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: do 30. června 2013. 

1421/60/13 

 

1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 289/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Danielem Konůpkou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 290/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Jakubem Závodným, bytem xxx, xxx dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření dodatku č. 2, vedeného pod č. 291/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Jarmilou Ščerbovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 292/2013/MBaI s p. Kateřinou 

Maškovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 

1 – 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. června 2013, 
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6. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků ke smlouvám o nájmu bytů  

a dohody o ukončení nájmu bytu dle bodů 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení, 

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

1422/60/13 

 

1. rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2097 ostatní plocha, zeleň  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o výměře 40 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: 30. června 2013.     

1423/60/13 

 

1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku: 

parc. č. 690/56 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové 

výměře 25 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 

tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. června 2013.  

1424/60/13 

 

1. bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání komise životního prostředí při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 17. dubna 2013 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí zápis č. 5/2013 z jednání komise životního prostředí při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 29. května 2013 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

1425/60/13 

 

1. projednala návrh odpovědi advokátu JUDr. Janu Brožovi v souvislosti s odvoláním 

Mgr. Šárky Honové z funkce ředitelky Základní školy v Ostravě – Radvanicích, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s návrhem odpovědi advokátu JUDr. Janu Brožovi v souvislosti s odvoláním 

Mgr. Šárky Honové z funkce ředitelky Základní školy v Ostravě – Radvanicích, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice zajistit vše potřebné pro realizaci úkolu dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 26. června 2013, 

 

4. pověřuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu odpovědi  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 26. června 2013. 

1426/60/13 

 

1. rozhodla o stažení materiálu č. 10 s názvem „Uzavření dodatku ke smlouvě smlouvy    

č. S 0106/2013 na zpracování digitálního povodňového plánu pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice“ z programu schůze rady, 

 

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

nutnosti uzavření dodatku v návaznosti na  vzájemné plnění smluvních povinností 

smluvních stran, s případným následným předložením materiálu pro schůzi rady, 

Z:   Ing. Věra Raisová                          T: 3. července 2013.  

1427/60/13 1. projednala žádost paní Emilie a Miroslava Bartošových, bytem xxx, xxx o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene „přípojka plynu“ na části pozemku parc. č. 1044 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 
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2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 284/2013/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. 1044, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„přípojka plynu“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami  

či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné SMP Net, s.r.o., sídlem Hornopolní 3314/38, 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27768961, zastoupené RWE Distribuční služby, 

s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 za jednorázovou úhradu  

ve výši 1.200,00 Kč + 252,00 Kč 21% DPH, celkem 1.452,00 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: 28. června 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 284/2013/MBaI  

o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 28. června 2013. 

1428/60/13 

 

1. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou prostřednictvím 

společnosti Profiprojekt, s.r.o., se sídlem Zahradní 739, Paskov, PSČ 739 21,  

IČ 27779319, o vstup na pozemek  parc. č. 790/6 ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, týkající se stavby „Ostrava 792/49, Tomica, příp.NNk“ 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 790/6, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 288/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a smlouvě zakládající právo umístit a provést stavbu, spočívající v povinnosti 

budoucího povinného: statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,  

se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku 

parc. č. 790/6, ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

na ulici Hraniční, strpět umístění stavby „Ostrava 792/49, Tomica, příp. NNk“ a umožnit 

přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,  

a to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 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 3. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský    T: 30. června 2013, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 30. června 2013. 

1429/60/13 

 

1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Opravy výtluků 

místních komunikací na území městského obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2013“  

o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0293/2013 s vybraným 

uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 4, se zhotovitelem: 

ELSPOL spol. s r.o. 
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sídlo: Mírová 563, 739 31 Řepiště 

IČ: 427 67 857 

DIČ: CZ427678575 

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 0293/2013, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 28. června 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 

o dílo č. S 0293/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 28. června 2013. 

1430/60/13 

 

1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, o zvážení 

možnosti zrušit obecně závaznou vyhlášku, kterou byla vyhlášena část územního plánu 

zóny „Regulace zástavby Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.  souhlasí se zrušením obecně závazné vyhlášky, kterou byla vyhlášena část územního 

plánu zóny „Regulace zástavby Radvanice a 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: 28. června 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska  

dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 28. června 2013. 

1431/60/13 schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu ve 2. pololetí roku 2013  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1432/60/13 

 

1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona    

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem 

„Oprava chodníku kolem ul. Těšínské v úseku od ulice Kálalové po ulici Rohová“  

a zaslání výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce zájemcům 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. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

3. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 

2. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic   

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

3. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 
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2. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 

  

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. 

1433/60/13 1. rozhodla o stažení materiálu č. 17 s názvem „Prodloužení pracovních poměrů 

zaměstnanců zařazených k výkonu veřejně prospěšných prací“ z programu schůze rady, 

 

2.   ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí, pověřeného zastupováním 

tajemnice úřadu městského obvodu, předložit materiál k projednání radě městského 

obvodu v době dvou měsíců před skončením pracovních poměrů dotčených zaměstnanců, 

Z:   Mgr. Luboš Niessner                    T: 2 měsíce před skončením pracovních poměrů, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí, pověřeného zastupováním 

tajemnice úřadu městského obvodu, informovat zaměstnance zařazené k výkonu veřejně 

prospěšných prací o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 30. června 2013. 

1434/60/13 

 

1. projednala oznámení o vyhlášení volných dnů na Základní škole Ostrava-Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2. nedoporučuje vyhlášení volných dnů na Základní škole Ostrava-Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

3.  ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, o rozhodnutí rady 

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z:   Mgr. Irena Kopciuchová                T: 25. června 2013. 

1435/60/13 

 

1. bere na vědomí informaci o ustanovení k novele § 166 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1-3 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla potvrdit ředitelku Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, 

příspěvková organizace, paní Danu Lérovou v pracovním poměru od 1. srpna 2012  

na dobu určitou 6 let ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 12. července 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu potvrzení v pracovním poměru 

dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 12. července 2013. 

1436/60/13 

 

1. projednala návrh na odpisy a likvidaci movitého majetku Základní školy Ostrava-

Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u: 
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Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, v celkové 

pořizovací hodnotě 112.445,38 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

      

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 28. června 2013. 

1437/60/13 

 

bere na vědomí zápis č. 1/2013 z jednání komise výstavby rady městského obvodu ze dne 

12. června 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.          

1438/60/13 

 

1. souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic se zajištěním výkonu 

zadavatelské činnosti veřejné zakázky, pod názvem „Stavební úpravy bytového domu  

na ul. Revírní 2 v Ostravě-Radvanicích“, společností:  

RECTE.CZ, s.r.o. se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ 702 00,  

IČ: 619 72 690,  

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit všechny potřebné 

úkony související s výkonem zadavatelské činnosti předmětné veřejné zakázky,   

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. července 2013. 

1439/60/13 

 

1. rozhodla o záměru pronájmu níže uvedených pozemků za úplatu 10.000,00 Kč/rok: 

a) parc. č. 7/0 orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o celkové výměře 2080 m2,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) parc. č. 9/1 orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o celkové výměře 13711 m2,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

c)  parc. č. 9/3 orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o celkové výměře 15473 m2,  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

d)  parc. č. 9/4 orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o celkové výměře 838 m2,  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

e)  parc. č. 9/5 orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o celkové výměře 620 m2,  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

f)  parc. č. 9/7 orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o celkové výměře 9970 m2,  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

g)  parc. č. 9/8 orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o celkové výměře 4917 m2,  

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. června 2013. 

1440/60/13 1.   rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu pod názvem „Modernizace kuchyně ve Společenském domě v Ostravě-

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

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vnitřním předpisem      

č. 3/2012 a zaslání výzvy zájemcům k podání nabídky 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. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

   2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel 

   3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic 

   náhradníci členů 

    1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

   2. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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   3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 

 

3. ukládá vedoucímu odboru 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: 31. července 2013. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Bc. Aleš Boháč 

starostka       člen rady  


