
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
63. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 14. srpna 2013 
 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1511/63/13 schvaluje program 63. schůze rady městského obvodu konané dne 14. srpna 2013. 

1512/63/13 

 

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, 

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, 

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. 

1513/63/13 

 

1. projednala žádost o schválení uzavření 2 darovacích smluv mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

a) paní Alenou Stromskou, trvale bytem xxx, xxx, na elektronický keyboard Yamaha 

PSS-390 v hodnotě 1.500 Kč, 

 

b) MUDr. Darjou Kadlecovou, trvale bytem xxx, na stroj ke cvičení OrbiTrac 2000 v 

hodnotě 1.500 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením 2 darovacích smluv mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

a) paní Alenou Stromskou, trvale bytem xxx, xxx, na elektronický keyboard Yamaha 

PSS-390 v hodnotě 1.500 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

b) MUDr. Darjou Kadlecovou, trvale bytem xxx, xxx, na stroj ke cvičení OrbiTrac 2000 

v hodnotě 1.500 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

            

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

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 30. srpna 2013. 
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1514/63/13 

 

1. ruší Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene schválené 

usnesením č. 1362/53 ze dne 11. března 2009, kterým byla stanovena výše úplaty  

za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dotčeným stavbami,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2. schvaluje Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice  

a Bartovice, dotčeným stavbami, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

1515/63/13 

 

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

o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší změnu účelu užívání stávajícího 

objektu garáže ve dvorové části firmy Autoservis Běhal na montážní dílnu na pozemcích 

p. č. 191/1, 191/5 v katastrálním území Radvanice dle Územního plánu města Ostravy  

k vydání koordinovaného stanoviska (KS 914/2013) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2.  souhlasí se změnou účelu užívání stávajícího objektu garáže ve dvorové části firmy 

Autoservis Běhal na montážní dílnu na pozemcích p. č. 191/1, 191/5 v katastrálním 

území Radvanice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

realizaci dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 21. srpna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 21. srpna 2013. 

1516/63/13 

 

1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 389/2013/MBaI  na pronájem 2 garáží           

v budově č.p. 474 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava s pronajímatelem Základní organizací 

Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice, Březová 18, 717 00 Ostrava – 

Radvanice a Bartovice - Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s úpravami, 

 

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

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

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

 

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

tohoto usnesení, 

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

1517/63/13 

 

1. ruší usnesení č. 1077/45/12 ze dne 7. listopadu 2012 v plném rozsahu, 

 

2. projednala žádost pana Milana Lukáše, bytem xxx, xxx o uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby „STL 

plynovod a 6 ks přípojek“ na části pozemku parc. č. 452 ostatní plocha, silnice v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 401/2013/MBaI o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a souhlasu se zřízením stavby, 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. 452, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, strpět umístění stavby „STL plynovod a 6 ks přípojek“ 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 
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Ostrava, IČ 27768961, zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o., sídlem Plynárenská 

499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 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. srpna 2013, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 401/2013/MBaI  

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  

dle bodu 3 tohoto usnesení,  

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

1518/63/13 

 

1. projednala uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí  

č. SV/23.1/2005 se Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková 

organizace, 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí  

č. SV/23.1/2005 ze dne 22. prosince 2005 s vypůjčitelem: 

Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 30. srpna 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1519/63/13 

 

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

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníku 

kolem ul. Těšínské v úseku od ulice Kálalové po ulici Rohová“o výběru nejvhodnější 

nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0293/2013 s vybraným uchazečem, který 

předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1, se zhotovitelem: 

 

JANKOSTAV s. r. o. 

sídlo: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČ: 25855581, DIČ: CZ25855581 

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: 23. srpna 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: 23. srpna 2013. 

1520/63/13 

 

1. odvolává členku komise školství, mládeže a sportu Mgr. Šárku Honovou, 

 

2. jmenuje členku komise školství, mládeže a sportu Mgr. Věru Kuchařovou, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodů č. 1 a č. 2 

tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 26. srpna 2013. 

1521/63/13 

 

 

1. projednala žádost o zapůjčení hmotného majetku (elektrických rozvaděčů) zaslanou 

PROSPORT-CZ o.s., Na Polanech 236/32 a, Havířov-Životice, IČ 22671072, dle přílohy 

č . 1 předloženého materiálu,   

 

2. rozhodla o povolení zapůjčení elektrických rozvaděčů - 1 ks „velký antoníček“ + 2 ks 

podružných rozvodných rozvaděčů (malý antoníček) k instalaci rozvodu elektřiny          

na parkovišti závodních strojů na motocyklových závodech „O havířovský Zlatý 

kahanec“ na Těrlickém okruhu ve dnech 31.08.2013 – 01.09.2013, sdružení   

PROSPORT-CZ o.s., Na Polanech 236/32 a, Havířov-Životice, IČ 22671072, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1522/63/13 

 

1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy s ArcelorMittal Ostrava a.s., sídlem 

Vratimovská č.p. 689/117, 707 02 Ostrava-Kunčice, IČ: 45193258, DIČ: CZ45193258  

na finanční příspěvek ve výši 600.000,-- Kč, který bude přijat za účelem realizace 

projektu „Estetizace kruhového objezdu na ul. Těšínské x Fryštátské v Ostravě –

Radvanicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

        

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

tohoto usnesení, 

Z: Svatopluk Běrský T: 30. srpna 2013, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

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

1523/63/13 

 

1. projednala žádost o vstup na pozemek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu „Zřízení plynovodních přípojek  

pro bytové domy, ul. Trnkovecká č.p. 240, 241, 247, Ostrava-Radvanice“ společností 

RPG Byty, s.r.o., sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava, Moravská Ostrava,  

IČ: 27769127, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

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

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 283/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a o právu provést stavbu, 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 části pozemku parc. č. 3210/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

stavby „Zřízení plynovodních přípojek pro bytové domy, ul. Trnkovecká č.p. 240, 241, 

247, Ostrava-Radvanice“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucí oprávněné: RPG Byty, s.r.o., sídlem 

Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27769127 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. srpna 2013, 

 

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



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

5/10   

63. schůze ze dne 14. 8. 2013 

usnesení, 

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

1524/63/13 

 

1. projednala  žádost o vstup na pozemek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu na uložení inženýrských sítí  

k RD na částech pozemků parc. č. 275/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3206/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pana Mgr. Petra 

Straky, bytem xxx, xxx a paní Alexandry Strakové, DiS, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 275/1, ostatní plocha, jiná plocha  

a parc. č. 3206/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 410/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene a o právu provést stavbu, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: 

statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 

716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451-17 na částech pozemků parc. č. 275/1, ostatní 

plocha, jiná plocha, parc. č. 3206/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, na ulici Na Kopci 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění vodovodní přípojky a vjezdu, umožnit 

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

a to ve prospěch budoucích oprávněných pana Mgr. Petra Straky, bytem xxx, xxx a paní 

Alexandry Strakové, DiS, bytem xxx, xxx za jednorázovou úhradu 400,00 Kč/m2 + 

základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

3 tohoto usnesení, 

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

 

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

usnesení, 

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

1525/63/13 

 

1. projednala žádost o dodávce vody a odvádění odpadních vod Ostravských vodáren  

a kanalizací a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, Moravská Ostrava, PSČ 729 71,  

IČ 45193673, předložené prostřednictvím OZO Ostrava, s.r.o., sídlem Frýdecká 680/444, 

719 00 Ostrava na dodávku pitné vody, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 411/2013/MBaI o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod Ostravských vodáren a kanalizací a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 

Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČ 45193673, předložené prostřednictvím OZO Ostrava, 

s.r.o., sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, na dodávku pitné vody  

na parc. č. 3216/6 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,    

 

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

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

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

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 411/2013/MBaI dle 

bodu č. 2 tohoto usnesení,   

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

1526/63/13 

 

1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 412/2013/MBaI) k nájemní smlouvě  

č. 397/2012/MBaI s nájemcem panem Miroslavem Gřeškem, bytem xxx, xxx dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 
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2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 413/2013/MBaI) k nájemní smlouvě  

č. 422/2012/MBaI s nájemcem panem Rudolfem Gargašem, bytem xxx, xxx, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 414/2013/MBaI) k nájemní smlouvě  

č. 423/2012/MBaI s nájemcem panem Davidem Balcárkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 415/2013/MBaI) k nájemní smlouvě  

č. 424/2012/MBaI s nájemcem panem Jakubem Mohylou, bytem Křístkova 30/610,  

PSČ 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (ev. č. 416/2013/MBaI) k nájemní smlouvě  

č. 95/2013/MBaI s nájemkyní paní PaedDr. Drahomírou Vojtasíkovou, bytem xxx, xxx, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

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

č. 1- 5 tohoto usnesení, 

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

 

7. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatků č. 1 dle bodů č. 1 - 5 

tohoto usnesení, 

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

1527/63/13 

 

1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 406/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu č. 237/2013/MBaI s p. Metodějem Koudelou, bytem xxx, xxx, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 409/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu č. 248/2013/MBaI s p. Eliškou Luszniakovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodů 1 – 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 25. srpna 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků ke smlouvám o nájmu bytu 

dle bodů 1 - 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 25. srpna 2013. 

1528/63/13 

 

1. nesouhlasí s vydáním majetku po zemřelém Karlu Krchovi notářkou JUDr. Jarmilou 

Buroňovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu 

informovat notářku JUDr. Jarmilu Buroňovou o rozhodnutí rady městského obvodu  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

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

1529/63/13 

 

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

smluv o právu provést stavbu s: 

Moravskoslezským krajem 

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

IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje  

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
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se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČ: 00095711, DIČ: CZ0009571 

dle přílohy 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: 30. srpna 2013, 

 

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

usnesení, 

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

1530/63/13 

 

bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně žádosti o dotaci  

od společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. a přihlášky do výběrového řízení  

pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci projektu 

Ostrava-Evropské město sportu 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1531/63/13 

 

1. projednala Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční 

kontroly městského obvodu v roce 2013 č.j.: SMO/227306/13/IAK/Szt.  

ze dne 29. 7. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému 

finanční kontroly městského obvodu v roce 2013 č.j.: SMO/227306/13/IAK/Szt.  

ze dne 29. 7. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. projednala Příkaz č. 2/2013 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 

hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 

2013 č.j.: SMO/227306/13/IAK/Szt. ze dne 29. 7. 2013, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

4. souhlasí s Příkazem č. 2/2013 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě  

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského 

obvodu v roce 2013 č.j.: SMO/227306/13/IAK/Szt. ze dne 29. 7. 2013, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

5. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu, 

realizaci příkazu dle bodu č. 4. tohoto usnesení, 

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

 

6. ukládá starostce městského obvodu informovat odbor interního auditu a kontroly 

Magistrátu města Ostrava  o přijatém opatření k odstranění nedostatků uvedených  

ve  Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 

městského obvodu v roce 2013 č.j.: SMO/227306/13/IAK/Szt. ze dne 29. 7. 2013,  

dle bodu č. 4 tohoto usnesení a přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

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

1532/63/13 

 

1. rozhodla o uzavření pojistné smlouvy č. 4802142819 (naše ev. č. 393/2013/MBaI) pro 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pro havarijní pojištění 

vozidla Škoda FABIA, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1,  

PSČ 113 04, IČ: 45272956, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. o uzavření pojistné smlouvy č. 4802144515 (naše ev. č. 394/2013/MBaI) pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pro havarijní pojištění vozidla 

Škoda YETI, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04, 

IČ: 45272956, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3. o uzavření pojistné smlouvy č. 4802153614 (naše ev. č. 395/2013/MBaI) pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pro havarijní pojištění vozidla 

Wisconsin YUKON, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1,  

PSČ 113 04, IČ: 45272956, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. o uzavření pojistné smlouvy č. 4802152128 (naše ev. č. 396/2013/MBaI) pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pro havarijní pojištění vozidla 

Peugeot BOXER, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1,  

PSČ 113 04, IČ: 45272956, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodu č. 1 - 4 tohoto usnesení, 

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

 

6. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výše uvedených pojistných smluv 

dle bodu č. 1 - 4 tohoto usnesení,   

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

1533/63/13 

 

schvaluje termín konání zasedání zastupitelstva městského obvodu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

1534/63/13 1. projednala žádost o mimosoudní určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu  

ze dne 7. srpna 2013 p. Jiřího Dudy a rozhodla o nesouhlasu se zpětvzetím výpovědi 

nájmu bytu schválené usnesením č. 1504/62/13, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat p. Jiřího 

Dudu, bytem Třanovského 29, Ostrava-Radvanice, dle bodu 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 22. srpna 2013. 

1535/63/13 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 

„Souvislá údržba na ulici U Důlňáku v Ostravě - Bartovicích“ 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 

 Ing. Štěpán Košťál, místostarosta  

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

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

náhradníci členů 

 Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

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

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

 Ing. Štěpán Košťál, místostarosta  

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

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

náhradníci členů 

 Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

 Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic  
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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: 11. září 2013. 

1536/63/13 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Estetizace 

kruhového objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská v městském obvodu Radvanice  

a Bartovice“, 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. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

 2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel  

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

náhradníci členů 

 1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

 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. září 2013. 

1537/63/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Rekonstrukce stávajících chodníků v parku na ulici Dalimilova v Ostravě - 

Radvanicích“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0421/2013 

s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 5, za cenu 

nejvýše přípustnou 956.235,72 Kč bez DPH, 1.157.045,22 Kč včetně DPH  

se zhotovitelem: 

PRONTO STAVBA s.r.o. 

Bivojova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

IČ: 26786761, DIČ: CZ26786761 

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 0421/2013, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 31. srpna 2013. 

 

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

o dílo č. S 0421/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

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

1538/63/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Dětské hřiště v Dalimilově parku“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 

o dílo č. S 0422/2013 s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku  

pod pořadovým číslem 1, za cenu nejvýše přípustnou 378.582,-- Kč bez DPH,  
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458.084,22 Kč včetně DPH se zhotovitelem: 

SPORT CLUB s.r.o. 

Se sídlem Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

IČ: 26845431, DIČ: CZ26845431 

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 0422/2013, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

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

 

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

o dílo č. S 0422/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení 

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

1539/63/13 1. rozhodla o zrušení usnesení č. 1329/56/13 v bodě 5. - výpověď nájmu bytu p. Jiřího 

Kučery, bytem xxx, xxx, 

 

2. rozhodla o schválení výpovědi nájmu bytu p. Jiřímu Kučerovi, bytem xxx, xxx, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodů 1 - 2 tohoto usnesení, 

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

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výpovědi nájmu bytu  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

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

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Richard Dudek, DiS 

starostka       místostarosta 


