Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
76. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 26. února 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1825/76/14 schvaluje program 76. schůze rady městského obvodu konané dne 26. února 2014.
1826/76/14 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,

1827/76/14

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala žádost o potvrzení referenčního listu od společnosti SILNICE.CZ s.r.o.,
Červený Dvůr 918/7, 794 01, IČ 267 92 711, jejímž předmětem je potvrzení referenčního
listu na veřejnou zakázku s názvem „Souvislá údržba na ulici U Důlňáku v Ostravě –
Bartovicích“, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2. rozhodla o potvrzení referenční listu zakázky pro společnost SILNICE.CZ s.r.o.,
Červený Dvůr 918/7, 794 01, IČ 267 92 711, 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: 14. března 2014,

1828/76/14

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu referenční listiny dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. března 2014.
1. bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského
obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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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,

1829/76/14

1830/76/14

1831/76/14

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: 6. března 2014.
1. bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského
obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 18/2014 ze dne 27. ledna 2014, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
1. projednala žádost Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat o poskytnutí
finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. a) rozhodla o neposkytnutí finančního daru Moravskoslezskému spolku na ochranu
zvířat, IČ 00535583, ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu městského obvodu na rok 2014,

1832/76/14

b) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o výsledku projednání
žádosti dle bodu 2.a) tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 12. března 2014.
1. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975095
(č. 71/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975098
(č. 72/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975104
(č. 73/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975125
(č. 74/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
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874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975130
(č. 75/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975135
(č. 76/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975144
(č. 77/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975147
(č. 78/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975148
(č. 79/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10. rozhodla o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120975136
(č. 80/2014/SŘDaŽP) s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, zajistit
realizaci dle bodů 1 - 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. dubna 2014,

1833/76/14
1834/76/14

12. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smluv dle bodů 1 - 10 tohoto
usnesení,
Z: Richard Dudek, DiS.
T: 30. dubna 2014.
bere na vědomí zápis z 32. jednání sociální komise rady městského obvodu, které
se konalo dne 12. února 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala žádost statuárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30
Ostrava, IČ 008 45 451, zastoupené společností AWT Rekultivace a.s., se sídlem
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ 476 76 175, o souhlas vlastníka
místních komunikací dle ust. § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s prováděním stavebních prací v rámci
stavby s názvem „Kanalizace Bartovice – 1. část“, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí jako vlastník místních komunikací s prováděním stavebních prací v rámci
stavby s názvem „Kanalizace Bartovice – 1. část“, za podmínek dle přílohy č. 2
předloženého materiálu, s úpravou v bodě 5. (specifikace dotčených komunikací a
chodníků včetně uvedení šíře a délky provedení) a 11. (neprodlené odstraňování
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znečištění) přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1835/76/14

3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat vyjádření rady městského obvodu dle
bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T : 13. března 2014.
1. rozhodla o uzavření darovacích smluv a smlouvy 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 0055/2014/FaR o umístění reklamy za cenu 10.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ 25324365,
DIČ CZ25324365, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) darovací smlouva č. S 0056/2014/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem
JANKOSTAV, s. r. o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ 25855581,
DIČ CZ25855581, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) darovací smlouva č. S 0057/2014/FaR na věcný dar – Mikrosystém SHARP XL
UH06H ve výši celkem 1.900,-- Kč včetně DPH s dárcem SHARP CENTRUM Ostrava
s. r. o., Chocholouškova 1238/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 64086925,
DIČ CZ64086925, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
d) darovací smlouva č. S 0060/2014/FaR na finanční dar ve výši 7.000,-- Kč s dárcem
LUING PYREX, spol. s r. o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov, IČ 64608484,
DIČ CZ64608484, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
e) darovací smlouva č. S 0066/2014/FaR na finanční dar ve výši 10.000,-- Kč s dárcem
Technické služby, a. s. Slezská Ostrava, Čs. armády 20, 710 00 Slezská Ostrava,
IČ 47674725, DIČ CZ47674725, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
f) smlouva č. S 0067/2014/FaR o umístění reklamy za cenu 5.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem Zdeněk Keller, Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava - Radvanice,
IČ 18491715, DIČ CZ6011121490, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
g) darovací smlouva č. S 0068/2014/FaR na finanční dar ve výši 2.000,-- Kč s dárcem
Projekce Guňka, s. r. o., Hasičská 6017, 739 34 Šenov, IČ 01508504, DIČ CZ01508504,
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. března 2014,

1836/76/14

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. března 2014.
1. projednala návrh
- obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011,
2. schvaluje návrh
- obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011,

4/10

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

1837/76/14

1838/76/14

1839/76/14

76. schůze ze dne 26. 2. 2014

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat stanovisko
k návrhu vyhlášky dle bodu 1. tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 7. března 2014.
bere na vědomí zápis č. 2/2013, 3/2013, 1/2014 z jednání komise výstavby rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého
materiálu.
1. rozhodla o oznámení záměru pronájmu objektu Společenského domu, Bartovická
č.p. 459 nebo jeho částí, v Ostravě – Bartovicích na pozemku parc. č. 631/1, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, 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: 15. března 2014.
1. projednala návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících pro investiční záměr „Dům s pečovatelskou službou v Ostravě
– Bartovicích II“,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících č. 159437 (vedené pod č. S 0065/2014/MBaI) mezi RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567,
zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ: 2793531, DIČ: CZ27935311 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice,
IČ: 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. března 2014,

1840/76/14

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 159437 (vedené pod
č. S 0065/2014/MBaI),
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. března 2014.
1. projednala „Žádost o souhlas s umístěním stavby a o souhlas s jejím provedením“
a „Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“,
společnosti OZO Ostrava, s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 716 00 Ostrava – Kunčice,
IČ 623300920, týkajících se stavby „Přepad dešťové vody ze vsakovacího objektu OZO“
na pozemcích parc. č. 3216/6, 3216/8, 3216/7, ostatní plocha, jiná plocha
a parc. č. 3216/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 3216/6, 3216/8, 3216/7, ostatní plocha, jiná
plocha a parc. č. 3216/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 59/2014/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smlouvě zakládající právo umístit a provést stavbu,
spočívající v povinnosti budoucího povinného Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice,
IČ 00845451 strpět na pozemcích parc. č. 3216/6, 3216/8, 3216/7, ostatní plocha, jiná
plocha a parc. č. 3216/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava, umístění stavby „Přepad dešťové vody ze vsakovacího objektu OZO“ a umožnit
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přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch budoucího oprávněného OZO Ostrava, s.r.o., se sídlem Frýdecká
680/444, 716 00 Ostrava – Kunčice, IČ 623300920, za jednorázovou úhradu 400,- Kč/m2
+ základní sazbu DPH dotčených pozemků, 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: 15. března 2014,

1841/76/14

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvě zakládající právo umístit a provést stavbu
dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. března 2014.
1. rozhodla o uzavření smlouvy č. 320030044270 (vedená pod č. 0083/2014/MBaI)
o připojení k distribuční soustavě mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí
nad Labem, IČO27295567 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 0084545, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. března 2014,

1842/76/14

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách
dodávky plynu a elektřiny ze sítí nízkého napětí dle bodů 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. března 2014.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
Stanislavou Lisovou, trvale bytem xxx, xxx, na 30 ks CD v celkové hodnotě 4.470 Kč,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
Stanislavou Lisovou, trvale bytem xxx, xxx, na 30 ks CD v celkové hodnotě 4.470 Kč,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1843/76/14

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. toho usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová,
T: 21. března 2014.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace
a
Petrem Pašandou, trvale bytem xxx, xxx, na peněžní dar ve výši 1.000 Kč, dle přílohy č.
1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace
a
Petrem Pašandou, trvale bytem xxx, xxx,
na peněžní dar ve výši 1.000 Kč, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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1845/76/14
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3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku výše uvedené
školy, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 21. března 2014.
bere na vědomí zápisy z 34. a 35. jednání komise školství, mládeže a sportu rady
městského obvodu, konané dne 7. ledna 2014 a 4. února 2014, dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu.
1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování služeb „Údržba
veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství včetně hřbitovů v městském obvodě
Radvanice a Bartovice“ v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
předloženého materiálu, s úpravou doby plnění (do 31. 06. 2015) článek VI. odst. 2.,
s úpravou lhůt (14. března 2014) článek VIII. přílohy č. 2, a s úpravou doby plnění
(do 31. 06. 2015) článek IV. odst. 1 přílohy č. 3 předloženého materiálu, a s úpravou
přílohy č. 1 k příloze č. 3 předloženého materiálu, doplněním v bodě 1. textem: „Údržba
požadovaných veřejných ploch zeleně v Ostravě – Radvanicích bude prováděna
na základě požadavku zadavatele, maximálně v počtu uvedeném v tabulce.“,
2. jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Mgr. Luboš Niessner, pověřen zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic

1846/76/14

3. ukládá vedoucímu majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření
smlouvy o poskytování služeb na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu
č. 1. tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. března 2014.
1. souhlasí s podáním přihlášky díla „Bytový dům - rekonstrukce, Třanovského 21, 23,
25, 716 00 Ostrava-Radvanice“ do soutěže o titul „Dům roku 2013“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2014,

1847/76/14

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu přihlášky dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2014.
1. rozhodla o provedení opravy tj. výměny HDS (rozvodnice) a svodu k HDS
na bytovém domu na ul. Rokycanova 642/3, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. projednala žádost „Nabídka zřízení a provozování domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem“ společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s., se sídlem Smetanova
173/2, Český Těšín, IČ 28568877, a rozhodla o nesouhlasu s nabídkou zřízení
a provozování domova pro seniory domova ze zvláštním režimem, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
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3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 70/2014/MBaI o provedení stavebních úprav v bytě
č. 5 na ul. Kobrova 646/2, v Ostravě-Radvanicích s p. Petrem Janulkem, bytem xxx,
xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 81/2014/MBaI s p. Radmilou
Malíčkovou, bytem Třanovského 875/21, 716 00 Ostrava – Radvanice, dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 85/2014/MBaI s p. Janou Miksovou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1. – 5. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. března 2014,

1848/76/14

7. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o provedení stavebních
oprav a smluv o nájmu bytů dle bodů 3, 4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. března 2014.
1. projednala žádost o souhlas s umístěním stavby na sousedním pozemku pro pana
Miroslava Koziorka, bytem xxx, xxx, datum xxx v rámci územního řízení a ohlášení
stavby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 710,
711/2 v k. ú. Bartovice ,obec Ostrava, který sousedí s pozemkem parc. č. 476/2
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava o výměře 3518 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice pro pana Miroslava Koziorka, bytem xxx, xxx datum xxx pro potřeby
územního řízení a ohlášení stavby dle přílohy 1 a 2 předloženého materiálu,

1849/76/14

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového, školství a kultury zajistit realizaci
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. března 2014.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 32x33123

o

359 tis. Kč

zvýší běžné příjmy
na § 3399, pol. 2321
na § 3399, pol. 2111

o
o

20 tis. Kč
20 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3399, pol. 5041
na § 3113, pol. 5336, ÚZ 32x33123

o
o

40 tis. Kč
359 tis. Kč

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

o
o

400 tis. Kč
160 tis. Kč

2. ruší v usnesení Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1823/75/14
následující položky
zvýší kapitálové příjmy
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o
o

400 tis. Kč
160 tis. Kč

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 28. února 2014.
1. projednala oznámení o podezření ze zneužití dotace z rozpočtu městského obvodu, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit kontrolní výbor provedením
kontroly dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

1851/76/14

3. ukládá starostce městského obvodu informovat zastupitelstvo městského obvodu dle
bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
schvaluje termín a místo konání 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 6. března 2014 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Radvanicích,
a stanoví návrh programu zasedání:
- 16:00 hodin – zahájení
- Schválení programu
- Zpráva ověřovatelů zápisu ze 18. zasedání
- Volba ověřovatelů zápisu z 19. zasedání
- Volba návrhové komise
Poř. č. Název materiálu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1852/76/14

Předkladatel materiálu

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Mgr. Šárka Tekielová
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
Mgr. Šárka Tekielová
Zápisy z jednání kontrolního výboru
Mgr. Šárka Tekielová
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2013
Mgr. Šárka Tekielová
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy Ostrava –
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
Ing. Štěpán Košťál
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Radvanice – CANIS SAFETY Ing. Štěpán Košťál
Dohoda o přistoupení k závazku
Mgr. Šárka Tekielová
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
účelových transferů (grantů)
Mgr. Šárka Tekielová
Pověření kontrolního výboru provedením kontroly
Mgr. Šárka Tekielová

- Diskuze
- Závěr.
1. projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení
plynárenského zařízení pro investiční záměr „Dům s pečovatelskou službou v Ostravě –
Bartovicích II“, objekt přeložky,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 8800076384/1/BVB/P (vedené pod č. S 0084/2014/MBaI) mezi RWE GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupená
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 2793531,
DIČ: CZ27935311 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 00845451 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
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tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský

1853/76/14

1854/76/14

1855/76/14

76. schůze ze dne 26. 2. 2014

T: 15. března 2014,

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. 8800076384/1/BVB/P (vedené pod č. S 0084/2014/MBaI),
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Koštál
T: 15. března 2014.
bere na vědomí informaci o organizačním opatření k zajištění XI. Reprezentačního plesu
městského obvodu Radvanice a Bartovice, který se uskuteční v sobotu 1. března 2014
ve Společenském domě v Ostravě – Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala usnesení sp. zn. 102 EX 01119/13-022 k vymožení nepeněžitého plnění –
vyklizení bytu č. 3, na ul. Pátova 656/4 v Ostravě – Radvanicích a rozhodla o nesouhlasu
s návrhem povinného p. Josefa Ráčka, bytem xxx, xxx na zastavení exekuce, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat
JUDr. Miroslava Pavelku o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: ihned.
1. rozhodla o uzavření darovacích smluv za účelem konání XI. Reprezentačního plesu
městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 1. Března 2014 ve Společenském domě
v Ostravě – Bartovicích:
a) darovací smlouva č. S 0086/2014/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem
STASPO, spol. s r. o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ 41035704, DIČ
CZ41035704, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) darovací smlouva č. S 0087/2014/FaR na finanční dar ve výši 10.000,-- Kč s dárcem
OVA!!!CLOUD.net a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ 25857568, DIČ
CZ2587568, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) darovací smlouva č. S 0090/2014/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem
ELTOM, s. r. o. , Polní 1294, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ 25837117, DIČ CZ25837117,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. března 2014,

Tisková
oprava
usnesení
1806/75/14

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. března 2014.
1. rozhodla o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 3200300444463
(vedené pod č. 50/2014/MBaI) s RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Klišská 940/96, 401 17
Ústí nad Labem – město, IČ 27295567, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

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

