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Usnesení  
62. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 31. července 2013 
 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1473/62/13 schvaluje program 62. schůze rady městského obvodu konané dne 31. července 2013. 

1474/62/13 

 

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. 

1475/62/13 

 

1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 

a 

Trnkoveckým sdružením rodičů žáků základní školy,  

zastoupeným paní Janou Siejovou, se sídlem Trnkovecká 55, 716 00 Ostrava-Radvanice, 

ve výši 12.000 Kč na materiál pro provoz kroužků ve školním roce 2013/2014 a vybavení 

školní družiny dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

             

2.  souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 

a 

Trnkoveckým sdružením rodičů žáků základní školy,  

zastoupeným paní Janou Siejovou, se sídlem Trnkovecká 55, 716 00 Ostrava-Radvanice, 

ve výši 12.000 Kč na materiál pro provoz kroužků ve školním roce 2013/2014 a vybavení 

školní družiny dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku výše uvedené 

školy, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 9. srpna 2013. 

1476/62/13 

 

1. projednala žádost pana Aleše Bergera, bytem xxx, xxx o poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 30 tis. Kč na výdaje spojené s řešením likvidace odpadních vod z jeho 

rodinného domu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. nedoporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí finančního 

příspěvku panu Aleši Bergerovi, bytem xxx, xxx ve výši 30.000,- Kč na výdaje spojené s 

řešením likvidace odpadních vod z jeho rodinného domu, a to z rozpočtu městského 

obvodu na rok 2013, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit žádost dle bodu 1. tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1477/62/13 

 

1. projednala zprávu České školní inspekce z inspekční činnosti na Základní škole 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

 

2. bere na vědomí zprávu České školní inspekce z inspekční činnosti na Základní škole 

Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace. 

1478/62/13 

 

1. bere na vědomí s výhradami zápis o provedené kontrole usnesení zastupitelstva 

městského obvodu č. 98/9/12 ze dne 15. 03. 2012 a souvisejícího usnesení zastupitelstva 

městského obvodu č. 118/11/12 ze dne 14. 06. 2012, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

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

tajemnice úřadu městského obvodu, předložit zastupitelstvu městského obvodu zápis  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1479/62/13 

 

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 

„Celoplošná oprava ulice Turgeněvova včetně odvodnění v k. ú. Radvanice“ 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 

 Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

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

náhradníci členů 

 Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

 Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 

 Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic   

  

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

 Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

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

náhradníci členů 
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 Mgr. Šárka Tekielová, starostka  

 Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva 

 Ing. Dagmar Hrnčárková, referent 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. 

1480/62/13 

 

1. projednala záznam z prověrky stavu BOZP a PO ve školním roce 2012/2013  

na Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí záznam z prověrky stavu BOZP a PO ve školním roce 2012/2013  

na Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu. 

1481/62/13 

 

1. bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 15/2013 ze dne 13. května 2013, a č. 16/2013 ze dne               

24. června 2013, dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápisy z jednání kontrolního výboru 

Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1482/62/13 

 

1. projednala žádost Ludvíka Němce ml., trv.bytem xxx, xxx, ze dne 28. 06. 2013, o 

sjednání splátkového kalendáře pro úhradu nákladů spojených  

s pohřbem jeho otce Ludvíka Němce st., trv. bytem xxx, xxx, ve výši 6 532 Kč, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením dohody o uznání závazku a sjednání splátkového kalendáře  

pro úhradu nákladů spojených s pohřbem Ludvíka Němce st. s Ludvíkem Němcem ml., 

ve výši 6 532 Kč, v měsíčních splátkách ve výši 545 Kč do zaplacení, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu 

zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z:  Mgr. Luboš Niessner T: 28. srpna 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o uznání závazku a sjednání 

splátkového kalendáře dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1483/62/13 

 

1. projednala protokol České školní inspekce z inspekční činnosti na Základní škole 

Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

2. bere na vědomí protokol České školní inspekce z inspekční činnosti na Základní škole 

Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

1484/62/13 

 

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

smluv o uzavření budoucí smlouvy darovací s: 

Moravskoslezským krajem 

se sídlem ul. 28. Října 117, 702 18 Ostrava 

IČ: 70890692 
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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 příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony spojené s uzavřením smluv 

Z: Ing. Věra Raisová      T:  9. srpna 2013, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle bodu č. 1., č. 2. tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 9. srpna 2013. 

1485/62/13 

 

1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (vedený pod číslem 0363/2013/MBaI) ke smlouvě  

o dílo č. S 0145/2013/MBaI – stavební úpravy bytového domu, ul. Třanovského 29  

v Ostravě – Radvanicích, a to na změnu rozsahu díla z hlediska víceprací a méněprací  

dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu s INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99,  

709 00 Ostrava – Hulváky. 

 

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

bodu č. 1 tohoto usnesení, 

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

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo  

č. S 0363/2013/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

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

1486/62/13 

 

1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/147 zastavěná plocha a nádvoří   

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 20 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: 14. srpna 2013.     

1487/62/13 

 

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: „Celoplošná oprava 

komunikace ul. Vrchlického“, dle bodu č. 1 předloženého materiálu,  

        

2. zmocňuje místostarostu k podpisu plné moci č. 15/2013, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení,    

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 9. srpna 2013. 

1488/62/13 

 

1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 333/2013/MBaI  na pronájem pozemku    

parc. č. 3277/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, s nájemkyní paní Monikou Omeiri, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 
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2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 23. srpna 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 23. srpna 2013. 

1489/62/13 

 

1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 207/2013/MBaI na pronájem pozemků     

parc. č. 584/3, trvalý travní porost, o výměře 258 m2 a parc. č. 585/1, zahrada o výměře       

870 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s nájemkyní paní Katarínou Oláhovou, bytem 

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

 

2.  rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 281/2013/MBaI na pronájem části pozemku  

parc. č. 989/1, trvalý travní porost, o výměře 75 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s nájemcem panem Jiřím Hudákem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3.  rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 387/2013/MBaI na pronájem části pozemku 

parc. č. 2097, ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,       

s nájemkyní paní Zuzanou Káňovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

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

dle bodů č. 1 – 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 23. srpna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemních smluv dle bodů       

č. 1 - 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 23. srpna 2013. 

1490/62/13 

 

1. projednala žádost o povolení instalace označení budovy knihovny v Ostravě – 

Radvanicích na Těšínské ulici 307, zaslanou Knihovnou města Ostravy, příspěvkovou 

organizací, sídlem ul. 28. října 2, 702 00 Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,   

 

2. rozhodla o povolení instalace označení budovy knihovny v Ostravě - Radvanicích     

na Těšínské ulici 307, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat Knihovnu 

města Ostravy, příspěvkovou organizací, sídlem ul. 28. října 2, 702 00 Moravská Ostrava 

o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 23. srpna 2013. 

1491/62/13 

 

1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 282/2013/MBaI  na pronájem pozemku   

parc. č. 1129/10, orná půda, o výměře 367 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,                

s nájemkyní paní Vítězslavou Langovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 23. srpna 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 23. srpna 2013. 
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1492/62/13 

 

1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 388/2013/MBaI  na pronájem pozemku    

parc. č. 690/56, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2 v k. ú.  Radvanice, obec 

Ostrava, s nájemcem panem Petrem Mlýnkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

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

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 23. srpna 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 23. srpna 2013. 

1493/62/13 

 

1. schvaluje platový výměr Mgr. Věry Kuchařové, ředitelky Základní školy Ostrava – 

Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, v souladu se zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,  

s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., a katalogu prací ve veřejných službách a správě,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 1. srpna 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu platového výměru dle tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 1. srpna 2013. 

1494/62/13 

 

1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33x13234 o 100 tis. Kč  

 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery od obcí  

na pol. 4121, ÚZ 92 o 3 500 tis. Kč 

na pol. 4121, ÚZ 1031 o 3 tis. Kč 

na pol. 4121, ÚZ 1030 o 459 tis. Kč  

 

zvyšují investiční přijaté transfery od obcí  

na pol. 4221, ÚZ 95 o 4 800 tis. Kč 

na pol. 4221, ÚZ 1030 o 56 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy  

na § 6171, pol. 2111 o 5 tis. Kč 

na § 3113, pol. 2324 o 95 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje  

na § 3113, pol. 5331, ÚZ 91, org. 6 o 3 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5499 o 3 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5167, org. 16 o 4 tis. Kč 

  

zvyšují běžné výdaje 

na § 2212, pol. 5171, ÚZ 92 o 3 500 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5331, ÚZ 91, org. 8 o 3 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5499, ÚZ 1031 o 3 tis. Kč  

na § 3639, pol. 5901 o 3 tis. Kč 
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na § 3745, pol. 51xx, ÚZ 1030 o 459 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx, ÚZ 33x13234 o 100 tis. Kč  

na § 3421, pol. 5194 o 5 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5172, org. 16 o 4 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5171 o 57 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5901 o       38 tis. Kč  

  

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ 95, org. 1650 o 1 300 tis. Kč 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ 95, org. 1652 o 3 500 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 1030 o 56 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. 

1495/62/13 

 

1. rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOT-V-2/2013, evidovanou  

pod č. S 0391/2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

s Úřadem práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Karlovo náměstí 

1359/1, 128 01 Praha 2,  

 

2. zmocňuje starostku k podpisu dohody dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

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

1496/62/13 

 

1. bere na vědomí požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostrava  

na rok 2014 a kapitálový výhled na léta 2015 – 2017 dle přílohy předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu odeslat požadavky na kapitálový rozpočet 

na rok 2014 a kapitálový výhled na léta 2015 – 2017 dle bodu 1. tohoto usnesení  

na Magistrát města Ostravy, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: do 28. srpna 2013. 

1497/62/13 

 

1. projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní 

umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, 

příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu  

na rok 2013, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí 

finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, 

Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, 

schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 2013, 

 

3. ukládá starostce předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1498/62/13 Rozhodla o stažení materiálu s názvem „Záměr prodeje pozemku parc. č. 785/1          

v k.ú. Radvanice“. 

1499/62/13 

 

1. projednala žádost pana Ervína Morice, bytem Za Šachtou 34 A/700, 717 00 Ostrava-

Bartovice o koupi části pozemků parc. č. 72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

92,53 m2 a parc. č. 79/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43,51 m2, oba  

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

 

2. nedoporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemků parc. č. 72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92,53 m2  
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a parc. č. 79/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43,51 m2, oba  

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

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1500/62/13 

 

1. bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 377/2013/MBaI s p. Libuší 

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

 

3. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 378/2013/MBaI s p. Jarmilou 

Ščerbovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 379/2013/MBaI s p. Vendulou 

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

 

5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 380/2013/MBaI s p. Radkou Bočkovou, 

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

 

6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 381/2013/MBaI s p. Renátou 

Gorolovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 382/2013/MBaI s p. Michalem 

Detersem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 383/2013/MBaI s p. Pavlem Bartošem, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

9. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 384/2013/MBaI s p. Jaroslavem 

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

 

10. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 386/2013/MBaI s p. Jiřím 

Michalczykem, bytem Revírní 849/4, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 10 

předloženého materiálu, 

 

11. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 385/2013/MBaI s p. Štefanem 

Kujaníkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 392/2013/MBaI s p. Markem 

Novotným, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

13. rozhodla o neuzavření smlouvy o nájmu bytu na na základě žádosti p. Rostislava 

Michalczyka, bytem xxx xxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

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

1 – 13 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 2. srpna 2013, 

 

15. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů a dohod  

o ukončení nájmu bytů, dle bodů 2 - 12 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 2. srpna 2013. 

1501/62/13 1. pověřuje, s účinností od 1. srpna 2013 po dobu zastupování Mgr. Lubošem 

Niessnerem tajemnice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Mgr. Kateřiny 

Zdražilové, Bc. Šárku Krkoškovou vedením odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 1. srpna 2013. 

1502/62/13 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 4, vedeného pod č. 398/2013/MBaI, k nájemní 

smlouvě se Sociálním bydlením CENTROM, org. j., IČ 22765671, se sídlem Sirotčí 

765/45a, Vítkovice, 70030 Vítkovice, Ostrava-město, 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: 10. srpna 2013. 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výpovědi nájmu bytu  

dle bodu 1 tohoto usnesení, 

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

1503/62/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy bytového domu,    

ul. Čapkova 54, 56, 58 v Ostravě-Radvanicích“, formou zjednodušeného podlimitního 

řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

a zaslání výzvy zájemcům k podání nabídek na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu  

a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

 1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

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

 3. Ing. Štěpán Rainisch, jednatel společnosti  TRAINER s.r.o. 

náhradníci členů 

 1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

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

 3. Lenka Kičmerová, projektový manažer TRAINER s.r.o. 

 

hodnotící komise a komise pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové 

 1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

 2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel  

 3. Ing. Jan Pospíšil, zpracovatel dokumentace předmětné stavby      

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

 5. Ing. Štěpán Rainisch, jednatel společnosti  TRAINER  s.r.o.      

náhradníci členů 

 1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka  

 2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí    

 3. Václav Pospíšil, zpracovatel dokumentace předmětné stavby 

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

 5. Lenka Kičmerová, projektový manažer TRAINER s.r.o. 

   

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny 
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potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem  

na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

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

1504/62/13 1. rozhodla o schválení výpovědi nájmu bytu p. Jiřímu Dudovi, bytem xxx, xxx, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výpovědi nájmu bytu  

dle bodu 1 tohoto usnesení, 

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

1505/62/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajících chodníků v parku        

na ulici Dalimilova v Ostravě - Radvanicích“ 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 

 Ing. Štěpán Košťál, místostarosta   

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

 Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

 Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

 Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

 Ing. Štěpán Košťál, místostarosta   

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

 Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

 Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

 Richard Dudek, DiS., místostarosta 

 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 o dílo na plnění veřejné zakázku dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení radě městského obvodu k projednání, 

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

1506/62/13 1. rozhodla zaslat na Státní fond životního prostředí ČR žádost o prodloužení lhůty  

k předložení nezbytných podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci 

projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava – Radvanice – Bartovice“,  

 

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

realizaci dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 2. srpna 2013, 

 

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

dle bodu č. 1 tohoto usnesení,   

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 2. srpna 2013. 
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1507/62/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dětské hřiště v Dalimilově 

parku“ dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 

  

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

všechny potřebné úkony k realizaci dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 5. srpna 2013. 

1508/62/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky „Dětské hřiště v Dalimilově parku“ 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 a č. 3 

předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje 

a) komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

 1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka  

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

 3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

 1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

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

 

b) hodnotící komisi ve složení: 

členové 

 1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka  

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

 3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

 1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

 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 spojené s realizací této veřejné zakázky a předložit zprávu 

hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázku dle 

bodu č. 1. tohoto usnesení radě městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 30. srpna 2013. 

1509/62/13 1.  rozhodla o uzavření mandátní smlouvy (vedené pod č. S 0399/2013/MBaI)  za účelem 

zpracování žádostí o dotaci na čerpání finančních prostředků z fondů EU na realizaci 

projektu „Snížení  energetických ztrát v mateřské školce, ul. Těšínská 206“  v Ostravě - 

Radvanicích se společností GRANTIKA České spořitelny, a.s., Jánská 448/10, 602 00 

Brno, Marcel Babczynski, předseda představenstva, Ing. Lukáš Němec, místopředseda 

představenstva, IČ: 25597001, 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: 20.srpna 2013. 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu mandátní smlouvy                             

č. OP13/0244/P02 (vedenou pod    č. S 0399/2013/MBaI), dle bodu   č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. srpna 2013. 
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1510/62/13 1. vydává stanovisko k návrhu Územního plánu města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu: 

 

1)  souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, 

 

2)  požaduje zapracovat záměr výstavby sjezdu z ul. Pod Bažantnicí na ul. Rudnou       

do návrhu Územního plánu města Ostravy dle plánu zóny „Regulace zástavby Radvanice  

a Bartovice“, 

 

3) souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, 

 

4) souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, 

 

5) souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, 

 

6) navrhuje prostranství u Základní školy v Ostravě – Bartovicích parc. č. 1353, 1354     

a 1355 zařadit jako park 

 

7) souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, s doporučením zachování 

stávajícího lesa  u Společenského domu v Bartovicích na pozemcích parc. č. 633/4, 

633/52, 633/1 a 624, 

 

8) souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, 

 

9)  požaduje zapracování pozemku, na kterém se nachází park DTJ, ul. Dalimilova,  

(p.č. 1608/1 k.ú. Radvanice) do návrhu Územního plánu města Ostravy jako sportoviště 

dle plánu zóny „Regulace zástavby Radvanice a Bartovice“, 

 

10)   souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, 

 

11)   požaduje zapracování pozemku, na kterém se nachází park „U Káňů“, ul. Čapkova,  

do návrhu Územního plánu města Ostravy jako funkční plocha – parky, dle plánu zóny 

„Regulace zástavby Radvanice a Bartovice“, 

 

12)   souhlasí s návrhem Územního plánu města Ostravy, 

 

13)   navrhuje zapracovat do Územního plánu města Ostravy napojení odkaliště 

ArceloruMittal Ostrava, a.s. navržené napojení na ul. Rudnou a Bartovickou, 

 

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

Magistrát města Ostrava stanovisko dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z:   Ing. Věra Raisová                       T: 5. srpna 2013, 

 

3. pověřuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z:   Mgr. Šárka Tekielová                  T: 5. srpna 2013. 

Tisková 

oprava 

V usnesení 8. mimořádné schůze č. 1469/8M/13 ze dne 19. července 2013, bod č. 3,       

se údaj „pol. 6162“ nahrazuje údajem „pol. 6122“. 
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62. schůze ze dne 31. 7. 2013 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


