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Usnesení  80. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice  a Bartovice konané 
dne 23. dubna 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1911/80/14 1. schvaluje program 80. schůze rady městského obvodu konané dne  23. dubna 2014. 

1912/80/14 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. 

1913/80/14 bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně žádosti o finanční prostředek 

společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1914/80/14 1. projednala žádost Karla Gabriela Schwenga o vydání urny s ostatky jeho zemřelého otce 

Bruna Schwenga, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s vydáním urny s ostatky zemřelého Bruna Schwenga jeho synovi Karlu 

Gabrielu Schwengovi, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat Karla Gabriela 

Schwenga o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                             T: 7. května 2014. 

1915/80/14 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 20/2014 ze dne 17. března 2014, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 21/2014 ze dne 7. dubna 2014, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit zápisy z jednání kontrolního výboru 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

2/9   

80. schůze ze dne 23. dubna 2014 

Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                             T: dle termínu zastupitelstva. 

1916/80/14 1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole poskytnuté dotace z rozpočtu městského 

obvodu Mysliveckému sdružení Bučina Bartovice o.s., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu, předložit zastupitelstvu městského obvodu  zápis o 

provedené kontrole poskytnuté dotace z rozpočtu městského obvodu Mysliveckému 

sdružení Bučina Bartovice o.s., dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                              T: dle termínu zastupitelstva, 

 

3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit finanční výbor zastupitelstva 

městského obvodu provedením kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu městského obvodu 

za rok 2013. 

1917/80/14 1. rozhodla o uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 

a Evropského sociálního fondu č. OTA-VN-28/2014 č. projektu CZ.1.04./2.1.00/03.00015, 

evidovanou pod č. S 0164/2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s Úřadem páce 

České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 

Praha 2,  

 

2. zmocňuje starostku k podpisu dohody dle bodu č.1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T:  30. dubna 2014. 

1918/80/14 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  
 

zvýší přijaté investiční transfery od obcí  

na pol. 4221, ÚZ 3500     o   5 121 tis. Kč 

 

zvýší přijaté investiční transfery ze SF, SR 

na pol. 4113, ÚZ 53190001     o          1 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 53515319     o        11 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 13011     o      249 tis. Kč 

 

zvýší daňové příjmy 

na pol. 1511     o      120 tis. Kč 

 

zvýší běžné příjmy  

na § 3399, pol. 2111     o        42 tis. Kč 

na § 3399, pol. 2321     o        30 tis. Kč 

na § 5512, pol. 2324     o        11 tis. Kč 

 

zvýší běžné výdaje 

na § 3399, pol. 5041     o       42 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5139     o       30 tis. Kč 

na § 6402, pol. 5367, ÚZ xxxx     o       12 tis. Kč  

na § 6409, pol. 5901     o       11 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5169     o     100 tis. Kč 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011     o     249 tis. Kč 

 

 

sníží kapitálové výdaje 

na § 5112, pol. 6121     o       19 tis. Kč 
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zvýší kapitálové výdaje 

na § 5212, pol. 612x     o       19 tis. Kč 

na § 5212, pol. 61xx, ÚZ xxxxxx     o  5 121 tis. Kč 

na § 5212, pol. 612x     o       20 tis. Kč 

 

 

3. ukládá pracovnici pověřené vedením  odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová 

opatření dle bodu 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Hanáčková                              T: 30. dubna 2014. 

1919/80/14 1. projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní 

umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, 

příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu na rok 

2014, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí 

finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, 

Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, 

schváleného v  rozpočtu městského obvodu na rok 2014, 

 

3. ukládá starostce předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení k 

projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                               T: 5. června 2014. 

1920/80/14 1. projednala žádost společnosti RB AUTOBATERIE s.r.o. o poskytnutí finančního daru 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o neposkytnutí finančního daru společnosti RB AUTOBATERIE s.r.o., 

IČ 25894498, ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu městského obvodu na rok 2014, 

 

3. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele 

o výsledku projednání žádosti dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Hanáčková              T: 2. května 2014. 

1921/80/14 1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

panem Daliborem Fabiánem, trvale bytem xxxx,      

na 20 ks utěrek v hodnotě 800 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

                   

2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

panem Daliborem Fabiánem, trvale bytem xxxx,     

na 20 ks utěrek v hodnotě 800 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

             

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu č. 2 

toho usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová,                        T: 30. dubna 2014. 

1922/80/14 1. schválila smlouvu o výpůjčce č. 149/2014/MBaI uzavřenou s OZO Ostrava s.r.o., 

se sídlem Frýdecká 680/444, 71900 Ostrava – Kunčice, IČ 62300920 na část pozemku  

parc. č. 3216/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 415 m2 v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 

1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                      T: 15. května 2014. 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                            T: 15. května 2014. 

1923/80/14 1. schválila smlouvu o výpůjčce č. 148/2014/MBaI uzavřenou s p. Zdeňkem Lukášem, 

bytem xxxx na část pozemku  parc. č. 262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 

1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 15. května 2014, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 15. května 2014. 

1924/80/14 1. projednala Osvědčení objednatele předložené firmou Stavby COMPLET Technologic 

s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 28627156, jehož 

předmětem je vyjádření městského obvodu o rozsahu a kvalitě prací na veřejné zakázce 

„Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o nepotvrzení Osvědčení objednatele předloženého firmou Stavby COMPLET 

Technologic s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 28627156, 

jehož předmětem je vyjádření městského obvodu o rozsahu a kvalitě prací na veřejné 

zakázce „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“, 

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: 15. května 2014. 

1925/80/14 1. projednala možnost umístění sloupu vedení pro účely dočasného přeložení nadzemního 

vedení NN společnosti ČEZ Distribuce a nadzemního vedení telekomunikačních kabelu 

společnosti Telefónika O2 pro účely demolice bytových domů na ulici Trnkovecká 

č. p. 248, 249, 250,   

 

2. souhlasí s udělením souhlasu pro dočasné umístění sloupu na pozemku parc. č. 3210/1, 

ostatní komunikace v k. ú. Radvanice ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená 

správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice pro dočasné přeložení nadzemních 

vedení inženýrských sítí společnosti ČEZ Distribuce a Telefónika O2, umístěných nyní 

na výložnících budov bytových domů určených k demolici po dobu nezbytně nutnou 

pro vyřízení všech potřebných úkonů pro provedení řádného přeložení dotčených sítí, 

 

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 souhlasu vlastníka nemovitosti 

dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 25. dubna 2014. 
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1926/80/14 1. schvaluje na návrh odboru majetkového, bytového a investic vnitřní předpis č. 1/2014 

upravující postup při zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to s účinností od 24. dubna 2014,   

      

2. ruší s účinnosti od 24. dubna 2014 vnitřní předpis č. 3/2012 upravující postup 

při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách.   

1927/80/14 1. projednala žádost pana Zdeňka Lukáše, bytem xxxx  o odkoupení části pozemku parc. 

č. 262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 185 m2  v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 185 m2  v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

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 záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál                      T: dle termínu zastupitelstva. 

1928/80/14 bere na vědomí zápisy z 37. a 38. jednání komise školství, mládeže a sportu rady 

městského obvodu, konaného dne 1. dubna 2014 a 16. dubna 2014, dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu. 

1929/80/14 bere na vědomí zápis z 33. a 34. jednání sociální komise rady městského obvodu, které 

se konalo dne 12. března 2014 a 9. dubna 2014, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu. 

1930/80/14 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 

o stanovisko k přípustnosti stavby „Odkanalizování objektů bytových domů ul. Ráčkova, 

ul. Kozácká, ul. Na Svahu“ na pozemcích p. č. 954, 936, 925, 922, 919, 918, 935, 926, 921, 

920, 917, 916, 946/2, 928/3, 928/1, 924/1, 3261, v katastrálním území Radvanice 

dle Územního plánu města Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 438/2014) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s odkanalizováním objektů na pozemcích p. č. 954, 936, 925, 922, 919, 918, 

935, 926, 921, 920, 917, 916, 946/2, 928/3, 928/1, 924/1, 3261 v katastrálním území 

Radvanice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 

dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                          T: 13. května 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 

dle bodu 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál                         T: 13. května 2014. 

1931/80/14 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 152/2014 na poskytnutí účelového finančního 

daru statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, ve výši 

316 251,-- Kč na projekt „Estetizace kruhového objezdu na ul. Těšínské x Fryštátské 

v Ostravě-Radvanicích“ společností ArcelorMittal Ostrava a. s. 
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2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                         T: 30. dubna 2014, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                          T: 30. dubna 2014. 

1932/80/14 1.  projednala žádost pana Milana Lukáše, se sídlem xxxx,  o pronájem/odprodej části 

pozemku parc. č. 785/1, ostatní plocha, zeleň o výměře  900 m2  v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části 

pozemku parc. č. 785/1, ostatní plocha, zeleň o výměře  900 m2  v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice, 

 

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 záměr prodeje zastupitelstvu 

městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál                             T: dle termínu zastupitelstva. 

1933/80/14 1. rozhodla o stažení materiálu s názvem „ Souhlas vlastníka nemovitosti – rekultivace 

vodního toku Ráček“  

1934/80/14 1. projednala „Žádost o souhlas s umístěním stavby a žádost o vstup na pozemek a žádost 

o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene“ společnosti Condo 

Realty s.r.o., se sídlem Stodolní 741/15, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27775259, 

týkající se stavby „BYTOVÝ DŮM – KAMČATKA, SO 02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA“ 

na pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla souhlasit se vstupem na pozemek parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 165/2014/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, a 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 pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace,  v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, umístění stavby „BYTOVÝ DŮM – KAMČATKA, SO 02 VODOVODNÍ 

PŘÍPOJKA“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami 

či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného Condo Realty s.r.o., se sídlem 

Stodolní 741/15, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 27775259, za jednorázovou 

úhradu 400,- Kč/m2 + základní sazbu DPH dotčeného pozemku, 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. května 2014, 

 

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, 
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Z: Ing. Štěpán Košťál                              T: 15. května 2014. 

1935/80/14 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 153/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 223/2013/MBaI se sl. Danielou Šafarčíkovou, bytem Revírní 435/2, 716 00 Ostrava 

- Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 155/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 162/2013/MBaI s p. Tomášem Tomanem, bytem xxxx, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 156/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 79/2013/MBaI s p. Stanislavem Kaločajem, bytem xxxx, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 157/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 186/2013/MBaI s pí. Ingrid Berešovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 158/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 121/2013/MBaI s p. Josefem Sedláčkem, bytem xxxx, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 159/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 164/2012/MBaI s pí Jitkou Šefránkovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu, 

 

7. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou č. 160/2014/MBaI, ke smlouvě 

o nájmu bytu č. 225/2013/MBaI, pí. Petrou Polokovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu, 

 

8. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 161/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu č. 224/2013/MBaI s pí. Margitou Kynclovou, bytem xxxx, 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. dubna 2014, 

 

10.  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů a dodatků 

ke smlouvám o nájmu bytů dle bodů 1,2,3,4,5,6,7  a 8 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. dubna 2014. 

1936/80/14 1. rozhodla o stažení materiálu s názvem „Pronájem společenského domu –p. Jozef 

Balický„. 

1937/80/14 1. projednala prázdninový provoz mateřských škol v městském obvodu Radvanice 

a Bartovice, v období červenec – srpen 2014,  

 

2. bere na vědomí provoz mateřských škol v městském obvodu Radvanice a Bartovice, 

v období červenec – srpen 2014, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu, 

 

3.  ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky škol dle bodu 2. 

tohoto usnesení,   

Z: Mgr. Irena Kopciuchová             T: 30. dubna 2014 
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1938/80/14 1. bere na vědomí vydání rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí podpory  

ze Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektu v rámci Operačního 

programu Životní prostředí  „Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v 

Ostravě-Radvanicích“ včetně vydání registračního listu za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 

předloženého materiálu.  

 

2. 

a) rozhodla o uzavření smlouvy o dotačním managementu vedené pod č. 

S 0170/2014/MBaI za účelem výkonu služby Dotačního managementu ve vztahu k 

podmínkám realizace projektu „Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 

v  Ostravě- Radvanicích“ dle Dotačního programu se společností Erste Grantika Advisory, 

a.s., se sídlem: Jánská 448/10, PSČ 602 00 Brno, Marcel Babczynski, předseda 

představenstva, Ing. Lukáš Němec, místopředseda představenstva, IČ: 25597001 dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu,  

 

b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 2.a) 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 9. května 2014, 

 

c). zmocňuje starostku  městského  obvodu  k podpisu  smlouvy  o  dotačním managementu 

vedené pod č. S 0170/2014/MBaI dle bodu č. 2.a) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 9. května 2014. 

 

3.  

a) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy vedené pod č. S 0171/2014/MBaI za účelem 

provedení přípravy a zajištění průběhu zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Snížení  

energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“ se společností 

Erste Grantika Advisory, a.s., se sídlem: Jánská 448/10, PSČ 602 00 Brno, Marcel 

Babczynski, předseda představenstva, Ing. Lukáš Němec, místopředseda představenstva, 

IČ: 25597001 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,  

 

b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 

3. a) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 9. května 2014, 

 

c) zmocňuje  starostku městského obvodu k  podpisu příkazní smlouvy vedené 

pod č. S 0171/2014/MBaI) dle bodu 3.a) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 9. května 2014. 

1939/80/14 1. projednala oznámení Státního fondu životního prostředí ČR o korekci výše podpory 

z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Snížení prašnosti MČ 

Ostrava Radvanice - Bartovice“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

 

2. akceptuje korekci výše podpory z Operačního programu Životní prostředí v objemu 3% 

z poskytnuté dotace na realizaci projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice - 

Bartovice“,  

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu, zaslat stanovisko rady městského obvodu 

dle bodu  2. tohoto usnesení na Státní fond životního prostředí ČR, 

Z:  Richard Dudek, DiS.        T:  30. dubna 2014, 

 

4. rozhodla o zahájení jednání o úhradě škody, způsobené chybnou administrací zadávacího 

řízení, se společností Ratifico, s.r.o., IČ 24772976, se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 

182 00 Praha 8 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 
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5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k jednání o úhradě škody, způsobené 

chybnou administrací zadávacího řízení, se společností Ratifico, s.r.o., IČ 24772976, se 

sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, 

Z:  Richard Dudek, DiS.        T:  31.prosince 2014. 

1940/80/14 1. projednala návrh dohody o ukončení nájmu bytu pana Štefana Kujaníka, bytem xxxx, dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 173/2014/MBaI s p. Štefanem 

Kujaníken, bytem xxxx, 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: 30. dubna 2014, 

 

4.  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu bytu 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. dubna 2014. 

Materiály 

projednané 

radou 

městského 

obvodu bez 

přijatého 

usnesení 

Prohlášení – pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


