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Usnesení  
7. mimořádné schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 10. července 
2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1461/7M/13 schvaluje program 7. mimořádné schůze rady městského obvodu konané  

dne 10. července 2013. 

1462/7M/13 

 

1. projednala zápis o průběhu konkursního řízení na funkci ředitele/ky Základní školy 

Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, ve smyslu zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 54/2005 Sb.,  

o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ze dne 24. června 2013,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje ke dni 1. srpnu 2013 do funkce ředitele/ky Základní školy Ostrava-

Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, ve smyslu § 166 odst. 2 zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Věru Kuchařovou, 

 

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

usnesení,   

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 29. července 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice, Mgr. Šárku 

Tekielovou, k podpisu jmenování do funkce ředitele/ky Základní školy Ostrava-

Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 29 července 2013. 

1463/7M/13 

 

1. projednala a bere na vědomí úřední záznam ze dne 1. července 2013, týkající  

se pracovní neschopnosti statutárního zástupce Základní školy Ostrava-Radvanice, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, 

 

2. pověřuje slečnu Pavlínu Boháčovou řízením Základní školy Ostrava-Radvanice, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, s účinností od 10. července 2013, do doby 

ukončení pracovní neschopnosti Mgr. Jany Naarové, případně do jmenování nového 

ředitele Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, 

 

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

usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 15. července 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice, Mgr. Šárku 

Tekielovou, k podpisu pověření, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1464/7M/13 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek  

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníku kolem  
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7. mimořádná schůze ze dne 10. 7. 2013 

ul. Těšínské v úseku od ulice Kálalové po ulici Rohová“ 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: 24. července 2013. 

1465/7M/13 1. souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic se zajištěním výkonu 

zadavatelské činnosti veřejné zakázky na zhotovitele stavby pod názvem „Stavební 

úpravy bytového domu, Čapkova 54, 56, 58 v Ostravě-Radvanicích“ obchodní 

společností: TRAINER s.r.o. se sídlem: Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 1296/58, 

PSČ 710 00, IČ: 267 84 041,  

 

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

úkony související s výkonem zadavatelské činnosti předmětné veřejné zakázky,   

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 28. srpna 2013. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


