Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
72. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 18. prosince 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1739/72/13 schvaluje program 72. schůze rady městského obvodu konané dne 18. prosince 2013.
1740/72/13 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,

1741/72/13
1742/72/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
rozhodla o stažení z projednávání materiálu s názvem „Zimní opatření“.
1. projednala žádost o schválení 9 darovacích smluv, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu, mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
a) panem Pavlem Ráčkem, trv. bytem xxx, xxx, na stavebnice v
celkové
hodnotě
908 Kč,
b) Mgr. Hanou Ostřanskou, trv. bytem xxx, xxx, na stavebnici v hodnotě 1.099 Kč,
c) Mgr. Petrou Vaskou, trv. bytem xxx, xxx, na televizi v hodnotě 4.000 Kč,
d) Mgr. Terezou Stromskou, trv. bytem xxx, xxx, na PC a klávesnici v hodnotě 3.000
Kč,
e) firmou Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527, Praha 10 – Vršovice,
zastoupenou Ing. Davidem Korčekem, na finanční dar ve výši 7.000 Kč, na zakoupení
sportovního vybavení školy,
f) paní
Dagmar
Joklovou,
trv.
bytem
xxx,
xxx,
na
knihy
v hodnotě 1.793 Kč,
g) paní
Alenou
Stromskou,
trv.
bytem
xxx,
xxx,
na
nábytek
v hodnotě 40.000 Kč,
h) Mgr. Janou Kaniovou, trv. bytem xxx, xxx, na televizi v hodnotě
4.000 Kč,
i) panem
Milanem
Lukášem,
trv.
xxx,
xxx,
na
náklady
na opravu okapů v hodnotě 25.000 Kč,
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2. souhlasí s uzavřením 9 darovacích smluv, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková
organizace,
a
a) panem Pavlem Ráčkem, trv. bytem xxx, xxx, na stavebnice v celkové hodnotě 908
Kč,
b) Mgr.
Hanou
Ostřanskou,
trv.
bytem
xxx,
xxx,
na stavebnici v hodnotě 1.099 Kč,
c) Mgr.
Petrou
Vaskou,
trv.
bytem
xxx,
xxx,
na televizi v hodnotě 4.000 Kč,
d) Mgr.
Terezou
Stromskou,
trv.
bytem
xxx,
xxx,
na PC a klávesnici v hodnotě 3.000 Kč,
e) firmou Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527, Praha 10 – Vršovice,
zastoupenou Ing. Davidem Korčekem, na finanční dar ve výši 7.000 Kč, na zakoupení
sportovního vybavení školy,
f) paní
Dagmar
Joklovou,
trv.
bytem
xxx,
xxx,
na
knihy
v hodnotě 1.793 Kč,
g) paní
Alenou
Stromskou,
trv.
bytem
xxx,
xxx,
na
nábytek
v hodnotě 40.000 Kč,
h) Mgr. Janou Kaniovou, trv. bytem xxx, xxx, na televizi v hodnotě
4.000 Kč,
i) panem
Milanem
Lukášem,
trv.
xxx,
xxx,
na
náklady
na opravu okapů v hodnotě 25.000 Kč,

1743/72/13

1744/72/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. prosince 2013.
1. projednala kontrolní zprávu SIBT nad stavem BOZP v Základní škole OstravaRadvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,
2. bere na vědomí kontrolní zprávu SIBT nad stavem BOZP v Základní škole OstravaRadvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace.
1. odvolává členku školské rady paní Marcelu Dömeovou,
2. jmenuje členku školské rady paní Moniku Suchou,

1745/72/13

1746/72/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodů č. 1 a č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. prosince 2013.
bere na vědomí zápis z 33. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 3. prosince 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, plán
činnosti komise školství, mládeže a sportu rady městského obvodu v roce 2014
dle přílohy č. 2 a hodnocení činnosti komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu v roce 2013 dle přílohy č. 3.
1. ruší usnesení č. 1326/56/13 ze dne 24. 4. 2013 a usnesení č. 1436/60/13
ze dne 19. 6. 2013,
2. projednala žádost o schválení oprav v odpisech a likvidaci movitého majetku
Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u:
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Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, v celkové
pořizovací hodnotě 786.983,32 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1747/72/13

4. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. prosince 2013.
bere na vědomí:
1. zápis z 30. jednání sociální komise rady městského obvodu, které se konalo
dne 3. prosince 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. zhodnocení činnosti sociální komise za rok 2013, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,

1748/72/13

3. plán práce sociální komise na rok 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší změnu účelu užívání stávajícího
objektu hospodářské budovy ze stavby dočasné na stavbu trvalou na pozemku
p. č. 1687/2 v katastrálním území Radvanice dle Územního plánu města Ostravy k vydání
koordinovaného stanoviska (KS 1439/2013) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se změnou účelu užívání stávajícího objektu hospodářské budovy ze stavby
dočasné na stavbu trvalou na pozemku p. č. 1687/2 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: 31. prosince 2013,

1749/72/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. prosince 2013.
1. o uzavření nájemní smlouvy č. 658/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 690/47, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, s nájemcem panem Zdeňkem Jankem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. o uzavření nájemní smlouvy č. 657/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 690/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, s nájemci panem Janem Macečkem a paní Alžbětou Macečkovou, oba bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. o uzavření nájemní smlouvy č. 656/2013/MBaI na pronájem pozemku parc. č. 924/9,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s nájemcem panem Tomášem Frejkovským, bytem Na Svahu 660/3, 716 00 OstravaRadvanice, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. o uzavření nájemní smlouvy č. 655/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 3277/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, s nájemcem panem Miroslavem Kaločem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
5. o uzavření nájemní smlouvy č. 682/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 2027/55, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2 v k. ú. Radvanice, obec
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Ostrava, s nájemcem panem Romanem Musialem, 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: 31. prosince 2013,

1750/72/13

7. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemních smluv dle bodů
č. 1 - 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. prosince 2013.
1. projednala žádost paní Marianny a Jiřího Krausových, bytem xxx, xxx o uzavření
smlouvy
o
zřízení
věcného
břemene
„přípojka
plynu“
na části pozemku parc. č. 780/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 639/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, 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. 780/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět
umístění stavby „přípojka plynu“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné RWE GasNet, s.r.o.,
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupené RWE Distribuční
služby, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 za jednorázovou
úhradu ve výši 5.600,00 Kč + 1.176,00 Kč 21% DPH, celkem 6.776,00 Kč, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. prosince 2013,

1751/72/13

1752/72/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 639/2013/MBaI
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. prosince 2013.
1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku:
parc. č. 2027/14 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové
výměře 25 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: 31. prosince 2013.
1. projednala návrhy na odpisy a likvidaci movitého majetku Základní školy OstravaRadvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987718, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u příspěvkové organizace:
Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987718,
v celkové pořizovací hodnotě 273.448,32 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1753/72/13
4/9

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy
dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. prosince 2013.
rozhodla o stažení z projednávání materiálu s názvem „Návrh na uzavření smlouvy
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o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR“.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší neinvestiční transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ xxxxxxxx

o

250 tis. Kč

zvýší neinvestiční transfery od obcí
pol. 4121, ÚZ 1031

o

9 tis. Kč

sníží neinvestiční transfery od obcí
na pol. 4121, ÚZ 14022

o

199 tis. Kč

zvýší běžné příjmy
na 6310, pol. 2141

o

20 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 4399, pol. 5169
na § 6409, pol. 5901
na § 6171, pol. 5163
na § 6171, pol. 5011, ÚZ 88
na § 1014, pol. 5xxx
na § 5512, pol. 51xx, ÚZ 14022
na § 3612, pol. 5153
na § 5112, pol. 5901
na § 6171, pol. 5138
na § 6171, pol. 5172
na § 6402, pol. 5329
na § 5512, pol. 5171, org. 16
na § 3745, pol. 5169

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20 tis. Kč
12 tis. Kč
1 tis. Kč
40 tis. Kč
9 tis. Kč
199 tis. Kč
50 tis. Kč
50 tis. Kč
10 tis. Kč
40 tis. Kč
44 tis. Kč
15 tis. Kč
160 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 4399, pol. 5175
na § 6171, pol. 5494
na § 6171, pol. 5xxx
na § 6171, pol. 5165
na § 6171, pol. 5494, ÚZ 88
na § 1014, pol. 5499, ÚZ 1031
na § 3722, pol. 5154
na § 3612, pol. 5151
na § 3639, pol. 5163
na § 3399, pol. 5139
na § 6310, pol. 5163
na § 3722, pol. 5154
na § 6171, pol. 5xxx
na § 6402, pol. 5323
na § 5512, pol. 5134, org. 16
na § 5512, pol. 5139, org. 16
na § 5512, pol. 5154, org. 16
na § 5512, pol. 5169, org. 16
na § 3745, pol. 5137
na § 3745, pol. 5139
na § 3632, pol. 5139
na § 3745, pol. 5137

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

20 tis. Kč
12 tis. Kč
50 tis. Kč
1 tis. Kč
40 tis. Kč
9 tis. Kč
9 tis. Kč
50 tis. Kč
50 tis. Kč
10 tis. Kč
5 tis. Kč
15 tis. Kč
40 tis. Kč
44 tis. Kč
5 tis. Kč
5 tis. Kč
2 tis. Kč
3 tis. Kč
100 tis. Kč
20 tis. Kč
10 tis. Kč
30 tis. Kč
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na § 3745, pol. 50xx, ÚZ xxxxxx
sníží kapitálové výdaje
na § 6171, pol. 6121

1755/72/13
1756/72/13

72. schůze ze dne 18. 12. 2013

o

250 tis. Kč

o

50 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. prosince 2013.
schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2014
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. bere na vědomí zápis č.7/2013 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 673/2013/MBaI s p. Stanislavem
Bystřickým, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 674/2013/MBaI s p. Jánem
Katreniakem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 675/2013/MBaI s p. Pavlínou
Boháčovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 676/2013/MBaI s p. Ivanou Fehérovou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření dodatku č. 5, vedeného pod č. 683/2013/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. 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. prosince 2013,

1757/72/13

1758/72/13

11. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů dle bodů 1 - 6
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2013.
1. rozhodla o odpisu nedobytných pohledávek za pokuty uložené dle zákona
o přestupcích v celkové částce 17350,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. bere na vědomí informaci o odpisu nedobytných pohledávek za poplatky ze psů
ve výši 650,- Kč.
1. rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi
č. 14832 (naše ev. č. 651/2013/MBaI) o dodávce elektřiny, resp. o sdružených službách
dodávky elektřiny s dodavatelem Dalkia Commodities CZ, s.r.o., se sídlem Ostrava,
Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74, včetně přílohy č. 1, kterou tvoří
Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny pro napěťovou úroveň NN, přílohy
č. 2, kterou tvoří Ceník platný od 01.01.2014, přílohy č. 3, kterou tvoří Platební kalendář
záloh pro rok 2014, přílohy č. 4, kterou tvoří Seznam odběrných míst 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:31. prosince 2013,
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3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. prosince 2013.
1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na opakovaný krátkodobý pronájem
nebytových prostor v objektu Společenského domu, Bartovická č. p. 459, Ostrava –
Bartovice za účelem konání za účelem konání kurzů zumby ve velkém sále
společenského domu v Ostravě-Bartovicích:
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. prosince 2013,

1760/72/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení.
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 30. prosince 2013.
1. o uzavření nájemní smlouvy č. 567/2013/MBaI na pronájem pozemků
parc. č. 262/5,ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a parc. č. 3206/2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 229 m2 oba v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, s nájemci panem Jiřím Kristkem a paní Martou Kristkovou, oba bytem xxx, xxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. o uzavření nájemní smlouvy č. 684/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1166 m2 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, s nájemcem panem Martinem Sajem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3. o uzavření nájemní smlouvy č. 685/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 3227/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22,2 m2 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, s nájemcem panem Miroslavem Paternou, 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: 31. prosince 2013,

1761/72/13

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemních smluv dle bodů
č. 1 - 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. prosince 2013.
1. projednala návrh smlouvy o dílo – servisní smlouvy spol. ROBUR, s.r.o., sídlem
Mácova 4, 621 00 Brno – Ivanovice, IČ: 48909513, DIČ: CZ48909513, ve věci
pravidelných servisních prohlídek a dohledové služby nad tepelným čerpadlem ROBUR
GAHP instalovaným na Úřadě městského obvodu Radvanice a Bartovice (naše
ev. č. S 0688/2013/OaVV) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo – servisní smlouvy spol. ROBUR, s.r.o., sídlem
Mácova 4, 621 00 Brno – Ivanovice, IČ: 48909513, DIČ: CZ48909513, ve věci
pravidelných servisních prohlídek a dohledové služby nad tepelným čerpadlem ROBUR
GAHP instalovaným na Úřadě městského obvodu Radvanice a Bartovice (naše
ev. č. S 0688/2013/OaVV) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí
zajistit realizaci úkolu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 31. prosince 2013,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo – servisní smlouvy
spol. ROBUR, s.r.o., sídlem Mácova 4, 621 00 Brno – Ivanovice, IČ: 48909513,
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1762/72/13

72. schůze ze dne 18. 12. 2013

DIČ: CZ48909513, ve věci pravidelných servisních prohlídek a dohledové služby
nad tepelným čerpadlem ROBUR GAHP instalovaným na Úřadě městského obvodu
Radvanice a Bartovice (naše ev. č. S 0688/2013/OaVV) dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2013.
1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Nákup
herních prvků pro dětské hřiště u ozdravného centra Ještěrka“, o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření kupní smlouvy č. S 0692/2013 s vybraným uchazečem, který
předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1, za cenu nejvýše přípustnou 85.222,-- Kč
bez DPH, 466.118,60 Kč včetně DPH s dodavatelem:
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 kupní smlouvy č. S 0692/2013, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 23. prosince 2013,

1763/72/13

1764/72/13
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3. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu kupní
smlouvy č. S 0692/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 27. prosince 2013.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se:
sníží financování
na pol. 8115

o

1 110 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 2212, pol. 5171

o

1 000 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3639, pol. 5137
na § 3639, pol. 5137
na § 3113, pol. 5331, org. 6

o
o
o

40 tis. Kč
50 tis. Kč
19 tis. Kč

sníží kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121
na § 3639, pol. 6121
na § 3111, pol. 6121

o
o
o

1 110 tis. Kč
50 tis. Kč
19 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 2212, pol. 6123
na § 3612, pol. 6121

o
o

600 tis. Kč
360 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. prosince 2013.
1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Nákup
traktorové sekačky“, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření kupní smlouvy
č. S 0694/2013 s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým
číslem 1, za cenu nejvýše přípustnou 420.000,-- Kč bez DPH, 508.200,-- Kč včetně DPH
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72. schůze ze dne 18. 12. 2013

se zhotovitelem:
ADACOM s.r.o.
Se sídlem 17. listopadu 51/1916, 251 01 Říčany u Prahy
IČ: 45787841, DIČ: CZ45787841
dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření kupní smlouvy č. S 0694/2013, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 23. prosince 2013,

1765/72/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu kupní
smlouvy č. S 0694/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Richard Dudek, DiS.
T: 30. prosince 2013.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
IČ 70 987 734
a
KC Color s. r. o., Těšínská 412, Ostrava-Bartovice, zastoupenou p. Kateřinou Caderovou,
IČ 26 786 346,
k zakoupení hraček, didaktických a učebních pomůcek pro děti, v hodnotě 7.000 Kč,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
IČ 70 987 734
a
KC Color s. r. o., Těšínská 412, Ostrava-Bartovice, zastoupenou p. Kateřinou Caderovou,
IČ 26 786 346,
k zakoupení hraček, didaktických a učebních pomůcek pro děti, v hodnotě 7.000 Kč,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy
dle bodu 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. prosince 2013.

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

