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 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
64. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 28. srpna 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1540/64/13 schvaluje program 64. schůze rady městského obvodu konané dne 28. srpna 2013. 

1541/64/13 

 

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. 

1542/64/13 

 

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

o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu na zřízení vodovodní přípojky na 

akci „Napojení objektu č. 1739, ul. Ráčkova na technickou infrastrukturu, k. ú. Petřvald  

u Karviné“, na části pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, společnosti RODA Investment, s.r.o., sídlem Jantarová 

3347/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 430/2013/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 části pozemku parc. č. 3261, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, na ulici Ráčkova v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 

umístění vodovodní přípojky na akci „Napojení objektu č. 1739, ul. Ráčkova  

na technickou infrastrukturu, k. ú. Petřvald u Karviné“, umožnit přístup ke stavbě  

v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího 

oprávněného společnosti RODA Investment, s.r.o., sídlem Jantarová 3347/3, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava 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  
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dle bodu 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 13. září 2013, 

 

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

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 13. září 2013. 

1543/64/13 

 

schvaluje termín a místo konání 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dne 5. září 2013 v 16:00 hod. ve Společenském domě v Ostravě - 

Bartovicích, a stanoví návrh programu zasedání: 

 

- 16:00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 16. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Poř. č. Název materiálu  Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu   

   Mgr. Šárka Tekielová 

2 Zápisy z jednání kontrolního výboru  

   Mgr. Šárka Tekielová 

3 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti a nápravné opatření  

   Mgr. Luboš Niessner 

4 Zápis o provedené kontrole   

   Mgr. Luboš Niessner 

5 Žádost pana Aleše Bergera o poskytnutí finančního příspěvku   

     Mgr. Šárka Tekielová 

6 Dar pro ZUŠ E. Runda   

   Mgr. Šárka Tekielová 

7 Zápisy z jednání finančního výboru  

   Mgr. Šárka Tekielová 

8 Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za 1-7/2013  

   Mgr. Šárka Tekielová 

9 Záměr prodeje pozemků parc. č. 72 a 79/2 v k.ú. Bartovice  

   Ing. Štěpán Košťál 

 

- Diskuze 

- Závěr. 

1544/64/13 

 

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

o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu na uložení vodovodní přípojky  

na části pozemku parc. č. 3228/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, pana Jiřího Raaba, bytem xxx, xxx, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3228/4 ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 428/2013/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 části pozemku parc. č. 3228/4, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, na ulici Bučinská v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 

umístění vodovodní přípojky, umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, 
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opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného pana Jiřího Raaba, 

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: 13. září 2013, 

 

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

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 13. září 2013. 

1545/64/13 

 

1. bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění 

usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 

2002 zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení 

zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4. ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 

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

k projednání, 

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

1546/64/13 

 

1. projednala smlouvu o výpůjčce č. 420/2013/MBaI půjčitele Česká republika-Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČ: 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. 420/2013/MBaI s půjčitelem Česká 

republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40,  

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, 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: 11. září 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce  

č. 420/2013/MBaI dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 11. září 2013. 

1547/64/13 

 

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

o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu na uložení vodovodní přípojky  

na části pozemku parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, pana Juraje Nociara, trv. bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3228/2 ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 445/2013/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 části pozemku parc. č. 3228/2, ostatní 
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plocha, ostatní komunikace, na ulici Bučinská v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět 

umístění vodovodní přípojky, umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného pana Juraje Nociara, 

trv. 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: 13. září 2013, 

 

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

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 13. září 2013. 

1548/64/13 Rozhodla o stažení materiálu s názvem „Plná moc“ . 

1549/64/13 

 

1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí 

na pol. 4121, ÚZ 6402 o 282 tis. Kč 

na pol. 4121, ÚZ 211 o 100 tis. Kč 

 

sníží financování 

na pol. 8115 o 282 tis. Kč 

 

zvýší financování  

na pol. 8115 o 20 tis. Kč  

 

zvýší daňové příjmy  

na pol. 1361 o 3 tis. Kč 

 

sníží běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169 o 4 tis. Kč  

 

zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5021, ÚZ 211, org. 16 o 100 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5139 o 3 tis. Kč 

na § 2333, pol. 5169 o 4 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5164 o    20 tis. Kč  

 

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

tohoto usnesení, 

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

1550/64/13 

 

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

Radvanice a Bartovice za leden – červenec 2013 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého 

materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3,  

 

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

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červenec 2013 dle přílohy 

č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy  

č. 3, 

 

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

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

předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu včetně 
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provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3, 

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

1551/64/13 

 

1. schvaluje platový výměr Mgr. Hany Ostřanské, ředitelky Základní školy Ostrava – 

Radvanice, Vrchlického 5, 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, s úpravou osobního příplatku, který zůstává      

ve stávající výši, 

 

2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

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

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu platového výměru dle bodu 1 

tohoto usnesení, 

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

1552/64/13 

 

1. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 437/2013/MBaI s p. Annou 

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

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 3, vedeného pod č. 438/2013/MBaI, k nájemní 

smlouvě č. 464/2010/MBŠaK, s p. Josefem Kmeťem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o zrušení usnesení č. 1502/62/13 v plném rozsahu, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření dodatku č. 4, vedeného pod č. 439/2013/MBaI, k nájemní 

smlouvě č. 360/2008/MBŠaK, se Sociálním bydlením CENTROM, org. j., IČ 22765671, 

se sídlem Sirotčí 765/45a, Vítkovice, 70030 Vítkovice, Ostrava-město, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření dodatku č. 7, vedeného pod č. 440/2013/MBaI, k nájemní 

smlouvě č. 220/2009/OMBŠK, se Sociálním bydlením CENTROM, org. j., IČ 22765671, 

se sídlem Sirotčí 765/45a, Vítkovice, 70030 Vítkovice, Ostrava-město, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 441/2013/MBaI s p. Vítězslavem 

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

 

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

dle bodů 1 – 6 tohoto usnesení, 

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

 

8. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu bytu, 

dodatků k nájemním smlouvám a smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1,2,4,5 a 6 tohoto 

usnesení, 

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

1553/64/13 

 

1. rozhodla uzavřít dodatek č. 6 (vedený pod ev. č. 404/2013/MBaI) ke smlouvě             

o umístění zařízení základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě na Základní škole 

Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice, ve znění dodatků č. 1 ze dne 11.07.2003, č. 2 ze dne 

30.06.2006 a č. 3 ze dne 16.10.2008, č. 4 ze dne 16.06.2009, č. 5 ze dne 11.03.2013  

s provozovatelem zařízení Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle,  
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Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 60193336, 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: 13. září 2013, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 6 dle tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 13. září 2013. 

1554/64/13 

 

Rozhodla o stažení materiálu s názvem „Smlouva č. 127/2013/MBaI o právu provést 

stavbu“. 

1555/64/13 1. bere na vědomí zápis č. 3/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 24. července 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 3/2013 dle bodu 1. tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1556/64/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Celoplošná oprava 

ulice Turgeněvova včetně odvodnění v k. ú. Radvanice“ o výběru nejvhodnější nabídky  

a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0436/2013 s vybraným uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod pořadovým číslem 1, se zhotovitelem: 

 

KARETA s. r. o. 

sídlo: Krnovská 51, 792 01 Bruntál 

IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213 

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 0436/2013, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

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

 

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

o dílo č. S 0405/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 10. září 2013. 

1557/64/13 1. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 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 0449/2013/MBaI ve věci veřejné zakázky zadané  

ve zjednodušeném podlimitním řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy bytového 

domu, ul. Čapkova 54, 56, 58 v Ostravě-Radvanicích“, a to s uchazečem, který předložil 

svou nabídku pod pořadovým číslem 4, za cenu nejvýše přípustnou 6.184.716,-- Kč  

bez DPH:  

obchodní společnost: SLONKA s.r.o.  

sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ 702 00       

IČ: 26852659, DIČ: CZ26852659  

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

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0449/2013/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 
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64. schůze ze dne 28. 8. 2013 

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

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo  

č. S 0449/2013/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

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

 

4.   schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

zvýší financování                            

na pol. 8115                                                 o 260 tis. Kč 

sníží běžné výdaje                           

na § 3612, pol. 5171                                    o 520 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121                                    o 780 tis. Kč, 

 

5.  ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4 

tohoto usnesení, 

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

1558/64/13 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 MK ul. Čechovova“ 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  

 

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: 30. září 2013. 

1559/64/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Souvislá údržba  

na ulici U Důlňáku v Ostravě - Bartovicích“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření 

smlouvy o dílo č. S 0457/2013 s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku  



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

8/9   

64. schůze ze dne 28. 8. 2013 

pod pořadovým číslem 1, se zhotovitelem: 

 

SILNICE.CZ s.r.o. 

sídlo: Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov 

IČ: 26792711, DIČ: CZ26792711 

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 0457/2013, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

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

 

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

o dílo č. S 0457/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 10. září 2013. 

1560/64/13 

 

 

1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (vedený pod číslem 0458/2013/MBaI) ke smlouvě  

o dílo č. S 0298/2013/MBaI, „Stavební úpravy – sanace vlhkého zdiva budovy ZŠ,  

ul. Havláskova 106/1 v Ostravě Radvanicích a to na změnu rozsahu díla z hlediska 

víceprací, méněprací a termínu dokončení díla dle přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého 

materiálu s RELMONT Krnov s.r.o., Sokolská třída 1615/50 702 00, 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

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

 

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

č. S 0458/2013/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. září 2013. 

1561/64/13 1. projednala žádost ředitelky Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, 

příspěvkové organizace o výjimku ze stanoveného počtu dětí pro školní rok 2013/2014, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje výjimku ze stanoveného počtu dětí na Základní škole Ostrava-Radvanice, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, pro školní rok 2013/2014 v souladu  

s ustanovením § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů,  

 

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu předložit radě městského obvodu  

k projednání návrh rozpočtového opatření k navýšení příspěvku na činnost Základní 

školy Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, v souvislosti  

se schválením výjimky dle bodu 2 tohoto usnesení, a dokrytí dalších finančních nákladů 

souvisejících s provozem a vyplývajících závazků z činnosti základní školy, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 30. září 2013, 

 

4.  ukládá místostarostovi předložit návrh na složení komise k optimalizaci provozu         

a činnosti škol zřizovaných městským obvodem, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                     T: 11. září 2013, 

 

5.  ukládá místostarostovi a ředitelce základní školy zpracovat návrh na optimalizaci 

provozu a činnosti Základní školy Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková 

organizace, od 1. ledna 2014, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 25. září 2013, 
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64. schůze ze dne 28. 8. 2013 

     Mgr. Věra Kuchařová 

 

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

Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace o rozhodnutí dle bodů č. 2, 3 

a 5 tohoto usnesení,  

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

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


