Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
75. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 12. února 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1804/75/14 schvaluje program 75. schůze rady městského obvodu konané dne 12. února 2014.
1805/75/14 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,
1777/73/14 bod 3. z 15. ledna 2014,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1806/75/14

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 3200300444464
(vedené pod č. 49/2014/MBaI) s RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, 401 17
Ústí nad Labem - město, IČ 27295567, 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: 28. února 2014,

1807/75/14
1808/75/14

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o připojení
k distribuční soustavě dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 28. února 2014.
rozhodla o stažení materiálu s názvem „Prázdninový provoz v období červenec – srpen
2014 v mateřských školách v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ z projednávání.
1. projednala dodatek č. 9 ke Zřizovací listině, Základní školy Ostrava - Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit:
- dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne 16. června 2005,
ve znění dodatků č. 1-8, Základní školy Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
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organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1809/75/14

3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit dodatek č. 9 ke Zřizovací listině
Základní školy Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
1. projednala žádost společnosti AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov
– Prostřední Suchá, IČ: 476 76 175 o vydání souhlasu s kácením dřevin v rámci stavby
„Kanalizace Ostrava – Bartovice – 1. část“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o souhlasu s kácením dřevin na pozemku parc. č. 164/2, trvalý travní porost
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve svěřené
správě městskému obvodu Radvanice a Bartovice v rámci stavby „Kanalizace Ostrava
– Bartovice – 1. část“, pro společnost AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 476 76 175 dle přílohy č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
předloženého materiálu, s doplněním do přílohy č. 2 bodu č. 4, a to podmínky náhradní
výsadby dle požadavku městského obvodu Radvanice a Bartovice,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2014,

1810/75/14

4. zmocňuje místostarostu k podpisu souhlasu dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z.: Ing. Štěpán Košťál
T: 28. února 2014.
1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové
dokumentace pro provádění stavby „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě Radvanicích“ 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. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
náhradníci členů
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Mgr. Luboš Niessner, pověřen zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic

1811/75/14

3. ukládá vedoucímu majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uza vření
smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby dle bodu
č. 1. tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. března 2014.
1. bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 6, vedeného pod č. 40/2014/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytů, se Sociálním bydlením CENTROM, org . j., Sirotčí 765/45a, Vítkovice,
70300 Vítkovice, Ostrava - město, IČ 22765671, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 41/2014/MBaI s p. Petrem Janulkem,
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bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 42/2014/MBaI s p. Martinou Ponocnou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 43/2014/MBaI s p. Martinem
Stavinohou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 45/2014/MBaI s p. Jaroslavem Skálou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 46/2014/MBaI s p. Milanem
Adamusem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8. rozhodla o uzavření dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři č. 47/2014/MBaI
s p. Markem Novotným, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 44/2014/MBaI s p. Markem
Novotným, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10. projednala a doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice
uzavřít dohodu o přistoupení k závazku č. 48/2014/MBaI s p. Martinou Ponocnou, bytem
xxx, xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1 - 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2014,
12. ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o uzavření
dohody o přistoupení k závazku Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
dle bodu 10 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva,
13. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytu, dodatku
ke smlouvě o nájmu bytu a dohody o ukončení nájmu bytu dle bodů 2,3,4,5,6,7,8, a 9
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2014.
1812/75/14

1. schvaluje:
a) konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, za rok 2013 dne
19. března 2014:
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace
- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace
b) složení rozborové komise:
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- Ing. Štěpán Košťál
- Mgr. Irena Kopciuchová
- Ing. Renata Spěváková
- Otakar Sládek
- Milan Lukáš
- Martina Kosiecová

2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram
konání rozborů hospodaření za rok 2013 u jednotlivých příspěvkových organizací,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 26. února 2014.
1. projednala žádost o potvrzení Osvědčení objednatele předložené firmou Bystroň group
a.s., Chopinova 576/1,702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 276 00 466, jehož předmětem
je vyjádření městského obvodu o rozsahu a sjednané kvalitě stavebních prací
na veřejných zakázkách „Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3,5 v Ostravě Radvanicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o potvrzení Osvědčení objednatele předloženého firmou Bystroň group a.s.,
Chopinova 576/1,702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 276 00 466, jehož předmětem je vyjádření
městského obvodu o rozsahu a sjednané kvalitě stavebních prací na veřejné zakázce
„Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3,5 v Ostravě - Radvanicích“, 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: 28. února 2014,

1814/75/14
1815/75/14

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Osvědčení objednatele dle bodu 2.
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2014.
schvaluje kalendář příjmů a výdajů na rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala návrh dodatku č. 1 (vedeného pod číslem S 0012/2014/MBaI) ke smlouvě
o pojištění majetku a odpovědností podnikatelů č. 706-58635-19 (vedenou pod číslem
S 524/2013/MBaI) s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, Česká
republika, prostřednictvím makléřské společností SATUM CZECH s.r.o., Porážková
1424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 25373951,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (vedeného pod číslem S 0012/2014/MBaI)
ke smlouvě o pojištění majetku a odpovědností podnikatelů č. 706-58635-19 (vedenou
pod číslem S 524/2013/MBaI) mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice,
IČ: 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha, Česká republika,
prostřednictvím makléřské společností SATUM CZECH s.r.o., Porážková 1424/20,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 25373951, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

1816/75/14
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3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. února 2014,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 (vedeného pod
číslem S 0012/2014/MBaI) ke smlouvě o pojištění majetku a odpovědností podnikatelů
č. 706-58635-19 (vedenou pod číslem S 524/2013/MBaI), dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 20. února 2014.
1. projednala žádost o odepsání pohledávky za vzdělávání ve výši 1.500 Kč, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
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2. souhlasí s odpisem pohledávky za vzdělávání ve výši 1.500 Kč, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,

1817/75/14

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2 tohoto usnesení
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 28. února 2014.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
Břetislavem Buchtou, trvale bytem xxx xxx, xxx, na 2 ks monitorů k počítači v celkové
hodnotě 3.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
Břetislavem Buchtou, trvale bytem xxx, xxx, na 2 ks monitorů k počítači v celkové
hodnotě 3.000 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1818/75/14

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 28. února 2014.
1. projednala žádost ředitelky Základní školy Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55,
příspěvková organizace, o zajištění nezávislé finanční kontroly zřizovatelem, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá místostarostovi městského obvodu informovat ředitelku Základní školy Ostrava
– Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, o povinnostech ředitele
příspěvkové organizace vyplývajících z obecně platných právních předpisů a vnitřních
předpisů při nakládání s majetkem svěřeným zřizovatelem příspěvkové organizaci,
Z. Ing. Štěpán Košťál
T: 17. února 2014,
3. ukládá ředitelce Základní školy Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková
organizace, zajistit plnění všech úkolů spojených s plněním povinností při nakládání
s majetkem svěřeným zřizovatelem příspěvkové organizaci,
Z: Mgr. Věra Kuchařová
T: trvale,

1819/75/14

4. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy
Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, o úkolu dle bodu č. 3
tohoto usnesení,
Z. Mgr. Kopciuchová
T: 17. února 2013.
1. projednala žádost p. Antonína Novotného, bytem Horymírova 4, 700 30 Ostrava Zábřeh ohledně pronájmu části společenského domu – restaurace s kuchyní, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o nepřijetí nabídky na pronájem části společenského domu – restaurace
s kuchyní s nabízenou výši pronájmu 5 500,- Kč/měsíc,
3. rozhodla o vyhlášení záměru pronájmu Společenského domu v Bartovicích,
příp. jednotlivých jeho součástí (restaurace, sál),
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat p. Antonína
Novotného dle bodu č. 2 tohoto usnesení a zajistit realizaci bodu č. 3 tohoto usnesení,
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Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 17. února 2014.
1. rozhodla o uzavření havarijního pojištění vozidla MULTICAR s Českou pojišťovnou
a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, v souladu s podmínkami
pojistné smlouvy č. 2459847011 o pojištění souboru vozidel,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2014.
1. rozhodla o uzavření darovacích smluv a smluv o umístění reklamy za účelem konání
XI. Reprezentačního plesu městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 1. března 2014
ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích:
a) smlouva č. S 0028/2014/FaR o umístění reklamy za cenu 5.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem Bystroň group a. s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz,
IČ 27800466, DIČ CZ27800466, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) smlouva č. S 0029/2014/FaR o umístění reklamy za cenu 4.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik,
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice, IČ 00577880, DIČ CZ00577880, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) darovací smlouva č. S 0030/2014/FaR na finanční dar ve výši 2.000,-- Kč s dárcem
UNIMETRA spol. s r. o., Těšínská 773/396, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ 47669098,
DIČ CZ47669098, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
d) darovací smlouva č. S 0031/2014/FaR na věcný dar – nádobu 240 l dar ve výši částky
650,-- Kč včetně DPH s dárcem van Gansewinkel, a. s., U Vlečky 592, 664 42 Modřice,
IČ 63483360, DIČ CZ63483360, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
e) darovací smlouva č. S 0034/2014/FaR na finanční dar ve výši 3.000,-- Kč s dárcem
BEST OSTRAVA s. r. o., Nádražní 3223/138d, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
IČ 26809117, DIČ CZ26809117, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
f) darovací smlouva č. S 0035/2014/FaR na finanční dar ve výši 10.000,-- Kč s dárcem
Jiří Krzywoň, 1. máje 282, 735 31
Bohumín - Skřečoň, IČ 73303038,
DIČ CZ6403151876,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
g) darovací smlouva č. S 0036/2014/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem
HOLUB zámečnictví s. r. o., Večerkova 101/10, 717 00 Ostrava - Bartovice,
IČ 27791815, DIČ CZ27791815, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
h) smlouva č. S 0052/2014/FaR o umístění reklamy za cenu 5.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem KR OSTRAVA a. s., Slívova 1946/1, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava,
IČ 25890981, DIČ CZ25890981, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
i) smlouva č. S 0053/2014/FaR o umístění reklamy za cenu 6.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem SLONKA s. r. o.., Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
IČ 26852659, DIČ CZ26852659, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 26. února 2014,

1822/75/14
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3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení.
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 26. února 2014.
1. projednala žádost společnosti DIAMO, státní podnik, se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 86
Ostrava - Vítkovice, IČ: 00002739, o udělení souhlasu vlastníka pozemku s předloženou
projektovou dokumentací „Rekultivace vodního toku Ráček, SO-02 ÚPRAVA

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

75. schůze ze dne 12. 2. 2014

POTOČNÍHO KORYTA PRO ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM“,
a to mimo jiné na dotčených pozemcích parc. č. 349, 382/1, 417 v k. ú. Bartovice,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice,
2. nesouhlasí s udělením souhlasu s předloženou projektovou dokumentací pro změnu
stavby před jejím dokončením „Rekultivace vodního toku Ráček, SO-02 ÚPRAVA
POTOČNÍHO KORYTA PRO ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM“,
a to pro dotčené pozemky parc. č. 349, 382/1, 417 v k. ú. Bartovice, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
pro společnost DIAMO, státní podnik, se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava Vítkovice, IČ: 00002739,
3. vyjadřuje výhrady k délce trvání realizace stavby a k jejímu technickému
a vzhledovému provedení vzhledem k jejímu současnému stavu,

1823/75/14

1824/75/14

4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat společnost
DIAMO, státní podnik, se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice,
IČ: 00002739, o rozhodnutí rady dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2014.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší financování
na pol. 8115
o
478 tis. Kč
zvýší daňové příjmy
na pol. 1511

o

560 tis. Kč

sníží financování
na pol. 8115

o

487 tis. Kč

zvýší kapitálové příjmy
na pol. 3113, pol. 6121, org. X
na pol. 3xxx, pol. 6121

o
o

400 tis. Kč
160 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 28. února 2014.
rozhodla o zrušení bodu č. 5 usnesení Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice
č. 1803/74/14 ze dne 29. ledna 2014.

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

