Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
70. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 20. listopadu 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1674/70/13 schvaluje program 70. schůze rady městského obvodu konané dne 20. listopadu 2013.
1675/70/13 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,

1676/70/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
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,

1677/70/13

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: 12. prosince 2013.
1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1
vedeného pod č. S 0611/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0489/2013/MBaI ze dne
23. září 2013 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností
Art Consultancy s.r.o., Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 29457009
na akci pod názvem „Estetizace kruhového objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská
v městském obvodě Radvanice a Bartovice“, kterým se mění doba plnění, platební
podmínky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0611/2013/MBaI ke smlouvě
o dílo č. S 0489/2013/MBaI ze dne 23. září 2013 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 21. listopadu 2013,

1678/70/13

1679/70/13

1680/70/13

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0611/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0489/2013/MBaI dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 21. listopadu 2013.
bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně žádostí do výběrových řízení pro
poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2014 v oblasti
volného času, v oblasti prevence kriminality a v oblasti kultury, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1. schválila ceny pronájmů prostor ve společenském domě v Ostravě - Bartovicích,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodu 1,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2013.
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. 618/2013/MBaI, k nájemní
smlouvě č. 360/2008/MBŠaK, se Sociálním bydlením CENTROM, se sídlem Sirotčí
765/45a, 703 00 Vítkovice, IČ 22765671, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 619/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 610/2012/MBaI, s p. Stanislavou Judákovou, bytem xxx,
xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 620/2013/MBaI s p. Janem Mazurem,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. 621/2013/MBaI, k nájemní
smlouvě č. 311/2008/MBŠaK, se Sociálním bydlením CENTROM, se sídlem Sirotčí
765/45a, 703 00 Vítkovice, IČ 22765671, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 622/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 611/2012/MBaI, s p. Blankou Fojtův, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 623/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 29/2013/MBaI, s p. Miroslavem Zapletalem, bytem xxx,
xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. rozhodla o zrušení usnesení č. 1642/68/13, bod 21, dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu,
8. rozhodla o uzavření smlouvy č. 602/2013/MBaI o provedení stavebních úprav v bytě č.
4 na ul. Matušínského 1044/8 v Ostravě-Radvanicích s p. Janem Vachalou, bytem xxx,
xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodů 1 - 8 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2013,
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10. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o provedení stavebních
úprav, dodatků ke smlouvám o nájmu bytů a smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1 - 8 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2013.
1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 13/2011, obecně závazné vyhlášky č. 11/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013,
2. schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 13/2011, obecně závazné vyhlášky č. 11/2012 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013,

1682/70/13

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat stanovisko
k návrhu vyhlášek dle bodu 1. tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 29. listopadu 2013.
1. bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice za leden – říjen 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 – říjen 2013 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3,

1683/70/13

3. ukládá starostce městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - říjen 2013 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. prosince 2013.
1. projednala žádosti o schválení a vyplacení mimořádných finančních odměn
ředitelkám škol dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2. schvaluje v souladu s kritérií pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací
vyplacení mimořádných finančních odměn ředitelkám:
Mateřská škola Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, IČ 70987742,
Mateřská škola Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, IČ 70987734
z vlastních finančních prostředků příspěvkových organizací, dle přílohy č.1 a 2
předloženého materiálu,

1684/70/13
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3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: do 29. listopadu 2013.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovacích smluv mezi:
Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 734
a
a) Wojciechem Śmielakem, trv. bytem xxx, xxx, na dar ve výši 5.000 Kč, určený k
nákupu hraček,
b) Ing. Ondřejem Šilhanem PhD., xxx, xxx, na dar ve výši 7.000 Kč, určený k nákupu
hraček,
c) Kateřinou Třečkovou Hajdůchovou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.000 Kč, určený k
nákupu hraček, pomůcek a didaktického materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

70. schůze ze dne 20. 11. 2013

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovacích smluv mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 734
a
a) Wojciechem Śmielakem, trv. bytem xxx, xxx, na dar ve výši 5.000 Kč, určený k
nákupu hraček,
b) Ing. Ondřejem Šilhanem PhD., xxx, xxx, na dar ve výši 7.000 Kč, určený k nákupu
hraček,
c) Kateřinou Třečkovou Hajdůchovou, xxx, xxx, na dar ve výši 5.000 Kč, určený k
nákupu hraček, pomůcek a didaktického materiálu,
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,

1685/70/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala návrhy na odpisy a likvidaci movitého majetku Mateřské školy OstravaRadvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u příspěvkové organizace:
Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, v celkové
pořizovací hodnotě 100.388,63 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1686/70/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala žádost o schválení uzavření smlouvy o nájmu prostor mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
Danou Lérovou, trv. bytem xxx, xxx, za účelem „Cvičení pro ženy“, do 30. 4. 2014, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostor mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
Danou Lérovou, trv. bytem xxx, xxx, za účelem „Cvičení pro ženy“, do 30. 4. 2014, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1687/70/13
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3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala žádost o schválení 4 smluv o pronájmu nebytových prostor, dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
a) Tomášem Böhmem, trv. bytem xxx, xxx, za účelem sportovních aktivit, na období 1.
12. 2013 – 27. 6. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) Marií Pieterovou, trv. bytem xxx, xxx, za účelem sportovních aktivit, na období 1. 12.
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2013 – 27. 6. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) Zdeňkem Ondrou, trv. bytem xxx, xxx, za účelem sportovních aktivit, na období 1.
12. 2013 – 27. 6. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
d) Rytíři z Huckeswagen, 739 47 Kozlovice 359, zastoupené Miroslavem Holišem,
za účelem sportovních aktivit, s účinnosti od 1. 12. 2013 - 27. 6. 2014, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením 4 smluv o pronájmu nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
a) Tomášem Böhmem, trv. bytem xxx, xxx, za účelem sportovních aktivit, na období 1.
12. 2013 – 27. 6. 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) Marií Pieterovou, trv. bytem xxx, xxx, za účelem sportovních aktivit, na období 1. 12.
2013 – 27. 6. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) Zdeňkem Ondrou, trv. bytem xxx, xxx, za účelem sportovních aktivit, na období 1.
12. 2013 – 27. 6. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
d) Rytíři z Huckeswagen, 739 47 Kozlovice 359, zastoupené Miroslavem Holišem,
za účelem sportovních aktivit, s účinnosti od 1. 12. 2013 - 27. 6. 2014, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,

1688/70/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. bere na vědomí oznámení Ostravských komunikací, a.s. o neposkytnutí dostatečné
součinnosti k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Provedení zimní údržby místních
komunikací a ploch na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“, pro část 3
„Zimní údržba chodníků v k. ú. Radvanice a k. ú. Bartovice v období 2013/2014“
dle přílohy č. 1 předloženého materiály,
2. rozhodla na základě oznámení o neposkytnutí dostatečné součinnosti k uzavření
smlouvy a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek na služby
pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského
obvodu Radvanice a Bartovice“, pro část 3 „Zimní údržba chodníků v k. ú. Radvanice
a k. ú. Bartovice v období 2013/2014“ o uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem:
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725, Čs. armády 20, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: dle zákonných lhůt,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: dle zákonných lhůt,
5. rozhodla, že v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti k uzavření smlouvy
s dodavatelem Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725, Čs. armády 20,
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava a na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na služby pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací
a ploch na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“ pro část 3 „Zimní údržba
chodníků v k. ú. Radvanice a k. ú. Bartovice v období 2013/2014“, o uzavření smlouvy
o dílo s dodavatelem:
Vlasta Drahošová, Svornosti 2359/10, 700 30 Ostrava, IČ 46535012, dle přílohy č. 2
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předloženého materiálu,
6. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo, dle bodu č. 5. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: dle zákonných lhůt,

1689/70/13

7. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo, dle bodu č. 5. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: dle zákonných lhůt.
1. projednala a rozhodla o vypovězení níže uvedených pojistných smluv na pojištění
majetku a sdružených pojištění vozidel dle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě
§ 22, bod 1) v termínu 6 týdnů před uplynutím pojistného období k datu výročí:
- Pojistná smlouva č. 36880591-28 (naše ev. č. 82/2013/MBaI) na pojištění majetku
uzavřená s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
- Pojistná smlouva č. 30813336-17 (naše ev. č. 146/2013/MBaI) na sdružené pojištění
vozidla uzavřená s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1,
IČ 45272956, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
- Pojistná smlouva č. 48021428-19 (naše ev. č. 393/2013/MBaI) na sdružené pojištění
vozidla uzavřená s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1,
IČ 45272956, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
- Pojistná smlouva č. 48021445-15 (naše ev. č. 394/2013/MBaI) na sdružené pojištění
vozidla uzavřená s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1,
IČ 45272956, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
- Pojistná smlouva č. 48021536-14 (naše ev. č. 395/2013/MBaI) na sdružené pojištění
vozidla uzavřená s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1,
IČ 45272956, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
- Pojistná smlouva č. 48021521-28 (naše ev. č. 396/2013/MBaI) na sdružené pojištění
vozidla uzavřená s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1,
IČ 45272956, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
- Pojistná smlouva č. 6290573129 (naše ev. č. 341/2012/MBaI) na sdružené pojištění
vozidla uzavřená s Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. prosince 2013,

1690/70/13
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3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu výpovědí pojistných smluv
na pojištění majetku a sdružených pojištění vozidel, dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 3. prosince 2013.
1. projednala změny v dodatcích ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací,
2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit:
a) dodatky č. 8 ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací, ze dne 16. června 2005,
ve znění dodatků č. 1-7:
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne 16. června 2005,
ve znění dodatků č. 1-9:
- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
c) dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne 16. června 2005,
ve znění dodatků č. 1-10:
- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

1691/70/13

1692/70/13

3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit dodatky ke Zřizovacím listinám
příspěvkových organizací zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 12. prosince 2013.
1. bere na vědomí zápis č. 7/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 16. září 2013 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. bere na vědomí zápis č. 8/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 13. listopadu 2013 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
1. projednala upozornění společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, na povinnost stanovenou zákonem č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, na trasu
plynovodu DN 150 na pozemku parc. č. 1164/29 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
a nutnost provedení preventivní údržby, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o stanovisku, kdy vlastník pozemku (městský obvod Radvanice a Bartovice)
neprovede odstranění stromoví a jiných porostů a provede je RWE Distribuční služby,
s.r.o. vč. odstranění dřevní hmoty na náklady provozovatele distribuční soustavy,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. prosince 2013,

1693/70/13
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu stanoviska dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 3. prosince 2013.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
sníží financování
na pol. 8115

o

860 tis. Kč

zvýší investiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4221, ÚZ 8224
na pol. 4116, ÚZ LXXX

o
o

2 837 tis. Kč
100 tis. Kč
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navýší daňové příjmy
na pol. 1361

o

30 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 5512, pol. 5167, org. 17
na § 5512, pol. 5173, org. 17
na § 3745, pol. 5137
na § 3419, pol. 5169, ÚZ 7112
na § 2219, pol. 5156
na § 3113, pol. 5171
na § 6171, pol. 5011
na § 6171, pol. 5172

o
o
o
o
o
o
o
o

6 tis. Kč
2 tis. Kč
14 tis. Kč
160 tis. Kč
30 tis. Kč
80 tis. Kč
10 tis. Kč
60 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 5512, pol. 5139, org. 17
na § 3745, pol. 5011
na § 2219, pol. 5169
na § 3111, pol. 5171
na § 3613, pol. 5137
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ LXXX
na § 6171, pol. 5424

o
o
o
o
o
o
o

8 tis. Kč
14 tis. Kč
30 tis. Kč
80 tis. Kč
30 tis. Kč
100 tis. Kč
10 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje na akci 8745
na § 6171, pol. 612x, ÚZ 8224

o

2 837 tis. Kč

sníží kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121

o

700 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6122

o

60 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. listopadu 2013.
1. projednala návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2014 dle přílohy č. 1 – 6
předloženého materiálu a rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017 dle přílohy č. 7
předloženého materiálu,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh rozpočtu městského
obvodu na rok 2014 dle přílohy č. 1 – 6 předloženého materiálu a rozpočtového výhledu
na léta 2015 – 2017 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

1695/70/13

3. ukládá starostce městského obvodu předložit návrh rozpočtu městského obvodu
na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017 k projednání zastupitelstvu
městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. prosince 2013.
1. rozhodla o oznámení záměru pronájmu nebytových prostor (celková plocha 67,30m2)
se samostatným vchodem, v objektu Společenského domu, Bartovická č.p. 459, v Ostravě
– Bartovicích, budova na pozemku parc. č. 631/1, zastavěná plocha plocha a nádvoří,
v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodu 1,
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Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2013.
schvaluje termín a místo konání 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 12. prosince 2013 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Radvanicích,
a stanoví návrh programu zasedání:
- 16:00 hodin – zahájení
- Schválení programu
- Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání
- Volba ověřovatelů zápisu z 18. zasedání
- Volba návrhové komise
Poř. č. Název materiálu
Předkladatel materiálu
1
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová
2
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
Mgr. Šárka Tekielová
3
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací městského obvodu
Radvanice a Bartovice
Ing. Štěpán Košťál
4
Návrh na přípravu a podání žádosti na poskytnutí dotace ze Státního fondu
Životního prostředí ČR v rámci XVI. programu Zeleň do měst a jejich okolí
na projekt „Revitalizace vnitrobloku bytové zóny mezi ulicemi Rokycanova
a Matušínského v Ostravě – Radvanicích“
Mgr. Šárka Tekielová
5
Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017
Mgr. Šárka Tekielová
6
Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden až říjen 2013
Mgr. Šárka Tekielová
7
Zápisy z jednání finančního výboru
Mgr. Šárka Tekielová
Diskuze
Závěr.
1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0632/2013 na finanční dar ve výši
16.000,- Kč s dárcem Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČ 48391531 pro zajištění Mikulášské nadílky pro děti dle přílohy
předloženého materiálu,
2. zmocňuje starostku k podpisu smlouvy č. S 0632/2013 o poskytnutí finančního daru
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala návrh pojistné smlouvy č. 0509123018 (naše ev. č. 609/2013/MBaI)
na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu zaměstnavateli, týkající se hasičů
Radvanic a Bartovic uzavřené s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem
Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření pojistné smlouvy č. smlouvy č. 0509123018 (naše
ev. č. 609/2013/MBaI) s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Římská
2135/45, 120 00 Praha 2 na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu zaměstnavateli,
týkající se hasičů Radvanic a Bartovic s roční sazbou ve výši 11.180,-- Kč, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 3. prosince 2013,

9/10

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

1699/70/13

70. schůze ze dne 20. 11. 2013

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy dle tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 3. prosince 2013.
1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 1
vedeného pod č. S 0617/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0351/2013/MBaI
ze dne 1. srpna 2013 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností
Stavby COMPLET Technologic s.r.o., Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00 Ostrava-Slezská
Ostrava, IČ: 28627156 na realizaci stavby „Energetické úspory objektu Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice“ a to na změnu rozsahu díla z hlediska víceprací,
méněprací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o uzavření dodatku č. 2
vedeného pod č. S 0624/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0351/2013/MBaI
ze dne 1. srpna 2013 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451 a společností
Stavby COMPLET Technologic s.r.o., Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00 Ostrava-Slezská
Ostrava, IČ: 28627156 na realizaci stavby „Energetické úspory objektu Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice“ a to na změnu rozsahu díla z hlediska víceprací
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 21. listopadu 2013,

Materiály
projednané
radou
městského
obvodu bez
přijatého
usnesení

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0624/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0351/2013/MBaI ze dne 1. srpna 2013
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, a k podpisu dodatku č. 2 vedeného pod
č. S 0624/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0351/2013/MBaI ze dne 1. Srpna 2013 dle
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 21. listopadu 2013.
Návrh na vyplacení mimořádné finanční odměny ředitelce Základní školy Ostrava –
Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

