Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu
Radvanice
a
Bartovice
konané
dne
9. dubna 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady městského obvodu konané dne 9. dubna 2014.
1894/79/14 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,
2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
1895/79/14 bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně žádostí do výběrového řízení
pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům
za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2014, a žádosti o poskytnutí podpory z
Fondu životního prostředí města Ostravy pro městské obvody, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1896/79/14 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Opravy výtluků
místních komunikací na území městského obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2014“
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0126/2014 s vybraným
uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3, se zhotovitelem:
JANKOSTAV s.r.o.
sídlo: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice
IČ: 258 55 581
DIČ: CZ25855581
dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0126/2014, dle bodu č. 1. tohoto
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usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová

79. schůze ze dne 9. dubna 2014

T: 25. dubna 2014,

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0126/2014, dle bodu č. 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 25. dubna 2014.
1897/79/14 1. projednala žádost společnosti NVB LINE s.r.o., se sídlem Zámostí 42, 765 02
Otrokovice, IČ 269 79 675, vyjádření k přechodné úpravě provozu, úplné uzavírce pozemní
komunikace a objízdné trase podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby s názvem „Havířov, okružní
křižovatka II/479 a m.k. ul. Anglická“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. nesouhlasí s navrženou objízdnou trasou,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat vyjádření rady městského obvodu
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z : Ing. Štěpán Košťál
T : 25. dubna 2014.
1898/79/14 1. souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic se zajištěním výkonu
zadavatelské činnosti veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy bytového domu
na ul. Matušínského 2, 4 v Ostravě-Radvanicích“ a „Stavební úpravy na ul. Revírní 4
v Ostravě-Radvanicích“ společností: TRAINER s.r.o. se sídlem: Ostrava – Slezská Ostrava,
Keltičkova 1296/58, PSČ 710 00, IČ: 267 84 041,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit všechny potřebné
úkony související se zajištěním zadavatelské činnosti veřejných zakázek,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. května 2014.
1899/79/14 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko k umístění vzorkové prodejny a skladu na pozemcích p.č. 1689/1, 1689/2
a 1686 v katastrálním území Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s umístěním vzorkové prodejny a skladu na pozemcích p.č. 1689/1, 1689/2
a 1686 v katastrálním území Bartovice 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: 25. dubna 2014,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 25. dubna 2014.
1900/79/14 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem
„Výstavba chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“ a zaslání
výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, předloženého materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
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náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření smlouvy dílo na plnění veřejné zakázky dle bodu č. 1. tohoto
usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 7. května 2014.
1901/79/14 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,
3. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu
zaslat stanovisko k návrhu vyhlášky dle bodu 1. tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy
Z: Ing. Hana Hanáčková T: 26. dubna 2014.
1902/79/14 1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 9/2012 a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterými se upravuje trvalé označování psů
a evidence jejich chovatelů a obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů,
2. neschvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 9/2012 a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterými se upravuje trvalé označování psů
a evidence jejich chovatelů a obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů,
3. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu
zaslat stanovisko k návrhu vyhlášky dle bodu 1. tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy
Z: Ing. Hana Hanáčková T: 13. května 2014.
1903/79/14 1. projednala „Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby“ se společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/546, 145 05 Praha 4, týkající se stavby
„Estetizace kruhového objezdu a ulici Těšínská - Fryštátská“ na pozemku parc. č. 3265/19,
ostatní plocha, silnice v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. OVD-027-14-59-De, (vedená pod č. S 0128/2014/MBaI)
zakládající právo umístit a provést vlastní stavbu na cizím pozemku, spočívající v
povinnosti povinného Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/546, 145 05 Praha 4,
IČ: 659 93 390 strpět na pozemku parc. č. 3265/19, jiná plocha, ostatní plocha, v k.ú.
Radvanice, obec Ostrava, umístění stavby plastiky v rámci projektu „Estetizace kruhového
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objezdu a ulici Těšínská - Fryštátská“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného (stavebníka) statutárního
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, IČ 00845451
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: 25. dubna 2014.
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy zakládající právo umístit
a provést stavbu na cizím pozemku dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 25. dubna 2014.
1904/79/14 1. bere na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 135/2014/MBaI s p. Ivanou Šramčíkovou,
bytem xxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. projednala a doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít
dohodu o přistoupení k závazku č. 136/2014/MBaI s p. Ivanou Šramčíkovou, bytem xxxx,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav č. 137/2014/MBaI
s p. Kamilou Pytelkovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1
- 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. dubna 2014,
6. ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o uzavření
dohody o přistoupení k závazku č. 136/2014/MBaI Zastupitelstvu městského obvodu
Radvanice a Bartovice dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva
7. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu bytu a smlouvy
o provedení stavebních úprav dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. dubna 2014.
1905/79/14 1. projednala kupní smlouvu č. 105/2014/MBaI na převod vlastnického práva, a to
k pozemku parc. č. 3216/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 415 m2, který vznikne
oddělením dle geometrického plánu č. 1925-1/2013 ze dne 15. ledna 2013 z původního
pozemku parc. č. 3216/6, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít kupní
smlouvu č. 105/2014/MBaI a tím rozhodnout o převodu nemovitosti - pozemku parc.
č. 3216/9, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 415 m2, který vznikne oddělením
dle geometrického plánu č. 1925-1/2013 ze dne 15. ledna 2013 z původního pozemku
parc. č. 3216/6, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaný
na listu vlastnictví č. 1962 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj
v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ 716
00, IČ 00845451 jako prodávajícím a OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00
Ostrava – Kunčice, IČ 62300920, jako kupujícím, za dohodnutou cenu 679 070,-- Kč,
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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: dle termínu zastupitelstva,
4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o převodu
nemovitosti zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: dle termínu zastupitelstva.
1906/79/14 1. rozhodla o oznámení záměru pronájmu –
pozemek parc. č. 7, orná půda,
2 080 m2
pozemek parc. č. 9/1, orná půda ,
13 711 m2
pozemek parc. č. 9/3, orná půda ,
15 473 m2
pozemek parc. č. 9/4, orná půda ,
838 m2
pozemek parc. č. 9/5, orná půda ,
620 m2
pozemek parc. č. 9/7, orná půda ,
9 970 m2
pozemek parc. č. 9/8, orná půda ,
4 917 m2
pozemek parc. č. 24, trvalý travní porost, 4 061 m2
vše 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: 20. dubna 2014.
1907/79/14 1. ruší usnesení č. 1749/72/13 bod 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 xxxx,
2. rozhodla o oznámení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/8, zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. dubna 2014.
1908/79/14 1. bere na vědomí dopis Mgr. Šárky Honové – stížnost na postup statutárního zástupce
zřizované organizace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s návrhem odpovědi na dopis Mgr. Šárce Honové dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat odpověď na dopis paní Mgr. Šárce
Honové,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 11. dubna 2014
1909/79/14 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem
„Celoplošná oprava komunikace ul. Vrchlického – SO 102“ a zaslání výzvy k podání
nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, předloženého materiálu,

2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
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členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy dílo na plnění veřejné zakázku dle bodu č. 1. tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 7. května 2014.
1910/79/14 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Relaxační zóna pro děti a mládež s ekologicky naučnou stezkou v Ostravě-Bartovicích“,
v souladu s ust. § 18 odst. 5, § 12 odst. 3 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zaslání výzvy k podání nabídky na zhotovitele
předmětné stavby v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého
materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Renáta Spěváková, pracovnice pověřena zastupováním tajemnice úřadu
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
náhradníci členů
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. ukládá vedoucímu majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu č. 1. tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. května 2014.
Mgr. Šárka Tekielová,
starostka

6/6

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

