
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
61. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 3. července 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1441/61/13 schvaluje program 61. schůze rady městského obvodu konané dne 3. července 2013. 

1442/61/13 

 

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. 

1443/61/13 

 

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 „Úprava 

pozemků na p.č. 3/2, 35/3 v k.ú. Radvanice“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 

smlouvy o dílo č. S 0347/2013 s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku  

pod pořadovým číslem 2, za cenu nejvýše přípustnou 405.567,60,-- Kč bez DPH, 

490.736,80,-- Kč včetně DPH se zhotovitelem: 

 

obchodní společnost: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

sídlo: A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČ: 25816977 

DIČ: CZ 25816977 

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 0347/2013, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 31. července 2013, 

 

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

o dílo č. S 0347/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. července 2013. 

1444/61/13 

 

1. projednala žádost Ing. Martina Bartečka, bytem na xxx xxx, o vyjádření správce 

vodního toku (ID 10212312, LP Lučiny) ke stavbě „Ostrava, U Důlňáku, Václahovský, 

NN“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.  souhlasí jako správce drobného vodního toku č. hydrolog. pořadí 2-03-01-082,            

s realizací stavby „Ostrava, U Důlňáku, Václahovský, NN“ za podmínek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu zaslat Ing. Martinovi Bartečkovi vyjádření rady 

městského obvodu dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 10. července 2013. 

1445/61/13 

 

1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze SR  

na pol. 4116, ÚZ 33x13234 o 50 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje  

na § 3632, pol. 5901 o 20 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5137 o 2 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3632, pol. 5192 o 20 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx, ÚZ 33x13234 o 50 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5139 o 2 tis. Kč   

  

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

1. tohoto usnesení, 

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

1446/61/13 

 

1. bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, za období srpen 2012 – 

duben 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru SVaŠ provést kontrolu odstranění nedostatků zjištěných  

při kontrole hospodaření dle bodu 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: do 30. září 2013. 

1447/61/13 

 

1. bere na vědomí zápis č. 5/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne              

15. května 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. bere na vědomí zápis č. 6/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne              

19. června 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

1448/61/13 

 

1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi: 
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,  
IČ 70 987 742 
a 
RABA Motosport o.s., Paculova 10/124, 716 00 Ostrava-Radvanice, zastoupeným 
předsedou Richardem Bílým ml. na dar ve výši 3.000 Kč, určený na úhradu autobusové 
přepravy dětí na školní výlet, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi: 
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,  
IČ 70 987 742 
a 
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RABA Motosport o.s., Paculova 10/124, 716 00 Ostrava-Radvanice, zastoupeným 
předsedou Richardem Bílým ml. na dar ve výši 3.000 Kč, určený na úhradu autobusové 
přepravy dětí na školní výlet, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
             
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  
č. 2. tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 10. července 2013. 

1449/61/13 

 

bere na vědomí zápis z 26. jednání sociální komise rady městského obvodu, které  

se konalo dne 12. června 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1450/61/13 

 

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

úpravy - sanace vlhkého zdiva budovy ZŠ, ul. Havláskova 106/1 v Ostravě-Radvanicích“, 

v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, uchazeče, kteří předložili svou nabídku pod:  

 

pořadovým číslem 1, 

Exclusive stone s.r.o., 

V Hruškovém Sadu 862/19, Muglinov, PSČ 712 00 Ostrava,  

IČ: 286 27 261, 

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

materiálu, 

 

pořadovým číslem 2, 

1. REALIZAČNÍ s.r.o., 

Ostrava - Muglinov, Vdovská 679/24, PSČ 712 00,  

IČ: 293 96 271, 

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

materiálu, 

 

2. rozhodla na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu s § 18, odst. 5, § 12 odst. 3,  

§ 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  

o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0298/2013/MBaI  

s vybraným uchazečem na stavbu pod názvem „Stavební úpravy - sanace vlhkého zdiva 

budovy ZŠ, ul. Havláskova 106/1 v Ostravě-Radvanicích“, za cenu nejvýše přípustnou 

1.910.010,-- Kč bez DPH se zhotovitelem: 

RELMONT KRNOV s.r.o.,  

Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, PSČ 702 00,    

IČ: 268 75 446, 

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 0298/2013/MBaI dle bodu č. 2. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. července 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0298/2013/MBaI 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 15. července 2013. 

1451/61/13 

 

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

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0106/2013 na zpracování digitálního povodňového 

plánu pro městský obvod Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
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všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0106/2013  

na zpracování digitálního povodňového plánu pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 10. července 2013, 

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu zabezpečit všechny potřebné úkony  

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0106/2013 na zpracování digitálního 

povodňového plánu pro městský obvod Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Richard Dudek, DiS. T: 10. července 2013.     

1452/61/13 

 

1. projednala smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 332/2013/MBaI převodce 

Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 

40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, k zabezpečení požární ochrany a záchranného 

systému, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 332/2013/MBaI 

převodce Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, k zabezpečení požární ochrany       

a záchranného systému,   

 

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

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 26. července 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu 

majetku č. 332/2013/MBaI dle bodu 2 tohoto usnesení, 

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

1453/61/13 

 

1. rozhodla o uzavření dodatku č. 4, vedeného pod č. 356/2013/MBaI, k nájemní smlouvě 

se Sociálním bydlením CENTROM, org. j., se sídlem Sirotčí 765/45a, Vítkovice, 703 00 

Vítkovice, Ostrava-město, IČ 22765671, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 357/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Pavlou Honzkovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 355/2013/MBaI o provedení stavebních úprav v bytě  

s p. Petrem Socháčem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření plné moci č. 13/2013 pro zmocněnce p. Petra Socháče, 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: 31. červenec 2013, 

 

6. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě, dodatku 

ke smlouvě o nájmu bytu, smlouvy o provedení stavebních úprav a plné moci dle bodů  

1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení, 

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

1454/61/13 

 

1. projednala žádost společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Moravská 

Ostrava, IČ: 27768961, prostřednictvím RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, 401 17  

Ústí nad Labem, IČ: 27295567 o vstup na pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava  

za účelem souhlasu se zřízením stavby „REKO MS Ostrava, ul. Matušínského 3“,  
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemky: 

parc. č. 3251 o výměře 6428 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1164/1 o výměře 908 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1164/29 o výměře 5227 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1164/30 o výměře 716 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1164/21 o výměře 2801 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1164/60 o výměře 583 m2 ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 1165/1 o výměře 951 m2 zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1166 o výměře 1222 m2 zahrada, 

parc. č. 3264 o výměře 927 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1179 o výměře  1124 m2 zahrada, 

parc. č. 1182 o výměře 780 m2 zahrada, 

parc. č. 1169/1 o výměře 1192 m2 zahrada, 

parc. č. 1173 o výměře 753 m2 zahrada, 

parc. č. 1170 o výměře 1197 m2 zahrada, 

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

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 335/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava, 

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

Radvanice, IČ: 00845451-17 na částech pozemků:  

parc. č. 3251 o výměře 6428 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1164/1 o výměře 908 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1164/29 o výměře 5227 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1164/30 o výměře 716 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1164/21 o výměře 2801 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1164/60 o výměře 583 m2 ostatní plocha , ostatní komunikace, 

parc. č. 1165/1 o výměře 951 m2 zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1166 o výměře 1222 m2 zahrada, 

parc. č. 3264 o výměře 927 m2 ostatní plocha, 

parc. č. 1179 o výměře  1124 m2 zahrada, 

parc. č. 1182 o výměře 780 m2 zahrada, 

parc. č. 1169/1 o výměře 1192 m2 zahrada, 

parc. č. 1173 o výměře 753 m2 zahrada, 

parc. č. 1170 o výměře 1197 m2 zahrada, 

vše k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „REKO MS Ostrava,  

ul. Matušínského 3“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami 

či odstraněním, a to ve prospěch budoucí oprávněné: SMP Net, s.r.o., se sídlem 

Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,  IČ:27768961, zastoupené 

RWE GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567  

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. července 2013, 

 

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

usnesení, 

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

1455/61/13 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem 
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 Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek, PSČ 738 02, IČ 47195355 o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu na stavbu „Ostrava 2074/12 Jakubec, příp. NNk“,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 345/2013/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. 2067, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

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

2074/12 Jakubec, příp. 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 Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek,  

PSČ 738 02, IČ 47195355 za jednorázovou úhradu ve výši 15.600,00 Kč+ 3.276,00 Kč 

21% DPH, celkem 18.876,00 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: 26. července 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: 26. července 2013. 

1456/61/13 

 

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

plné moci č. 10/2013 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 „Souvislá údržba na ulici  

U Důlňáku v Ostravě - Bartovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

plné moci č. 11/2013 společnosti SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8,  

702 00 Ostrava, IČ 25324365, zastoupené Ing. Hubertem Řehulkou, členem 

představenstva, 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 „Souvislá údržba  

na ulici Budovcova“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

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

plné moci č. 12/2013 společnosti SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8,  

702 00 Ostrava, IČ 25324365, zastoupené Ing. Hubertem Řehulkou, členem 

představenstva, 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 „Souvislá údržba  

na ulici Čechovova“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. zmocňuje starostku k podpisu plné moci č. 10/2013, č. 11/2013 a č. 12/2013, dle bodů  

č. 1., č. 2. a č. 3. tohoto usnesení,    

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 12. července 2013. 

1457/61/13 

 

1. bere na vědomí zápis č. 6/2013 z jednání komise životního prostředí při Radě městského 

obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 12. června 2013 dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu, 

 

2.  ukládá starostce městského obvodu projednat s předsedou komise životního prostředí 

při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice neúčast předsedy a členů komise       

na jednáních komise a informovat radu městského obvodu o výsledku jednání, 

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

1458/61/13 1. rozhodla o neodvolání se proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě, jednací číslo       

80 C 3/2011 - 128, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o podání žádosti na exekuční vyklizení bytu č. 3 (Josef Ráček) na ul. Pátova 

656/4 v Ostravě-Radvanicích, zajištění přístřeší na ubytovně LUKRAY SERVICE s.r.o., 

Ubytovací zařízení Výstavní, Výstavní 2510/10, 2352/14, 709 00 Ostrava a zajištění 

úschovy věcí z bytu č. 3, na ul. Pátova 656/4 v Ostravě-Radvanicích ve skladu č. 1  

ve dvoře Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

3. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 14/2013“ dle přílohy č. 2 

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 podání návrhu 

na exekuční vyklizení bytu a zastupování statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, Těšínská 281, 716 00 Ostrava ve věci vyklizení bytu č. 3         

(Josef Ráček) na ul. Pátova 656/4 v Ostravě-Radvanicích a souhlasí, aby v tomto řízení 

zastupoval zmocnitele 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, 

 

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

1 – 3 tohoto usnesení, 

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

 

5.  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu plné moci dle bodu 3 tohoto usnesení, 

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

1459/61/13 1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby  

pod názvem „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice“ v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, uchazeče:  

 

KUMAN spol. s r.o. 

Karviná - Hranice, Petrovická 1051/3, PSČ 733 01  

IČ: 253 56 437 

z důvodu uvedeného v příloze č. 1 a č. 2 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 0351/2013/MBaI ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory 

objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“ a to s uchazečem, který 

předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 6, za cenu nejvýše přípustnou 2.167.734,-- 

Kč bez DPH:  

obchodní společnost: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.  

sídlo: Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00  

IČ: 28627156 
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DIČ: CZ28627156  

dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0351/2013/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 0351/2013/MBaI 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

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

1460/61/13 1. rozhodla o uzavření smlouvy (vedené pod č. S 0361/2013/MBaI) o uzavření budoucích 

smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV pro stavbu „Dům s pečovatelskou službou II. Ostrava-Bartovice“  

s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  

IČ 24729035 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o zaplacení částky ve výši 207.500,-- Kč jako povinného Podílu  

na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrných zařízení a se zajištěním 

požadovaného příkonu pro předmětnou stavbu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodů č. 1 

a č. 2 tohoto usnesení, 

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

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy (vedené pod  

č. 361/2013/MBaI o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 

zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV předmětné stavby dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

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

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


