Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
81. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 7. května 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1941/81/14 1. schvaluje program 81. schůze rady městského obvodu konané dne 7. května 2014.
1942/81/14 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.
1943/81/14 1. projednala žádost JUDr. Radmily Buroňové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku nepatrné hodnoty po zemřelém Karlu Krchovi městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. nesouhlasí s vydáním majetku po zemřelém Karlu Krchovi notářkou JUDr. Radmilou
Buroňovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr.
Radmilu Buroňovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 21. května 2014.
1944/81/14 1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
panem Pavlem Ráčkem, trvale bytem xxxx, na 2 ks modelů Buddy toys v hodnotě 925 Kč,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
panem Pavlem Ráčkem, trvale bytem xxxx, na 2 ks modelů Buddy toys v hodnotě 925 Kč,
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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: 25. května 2014.
1945/81/14 1. projednala přednostní nabídku prodeje nemovitého majetku společnosti RPG Byty,
s. r.o., Gregorova 2583/3, 701 97 Ostrava, a to bytového domu na ulici Vardasova č. p. 600
v Ostravě – Radvanicích, stojící na pozemku parc. č. 1930/2, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem koupě bytového
domu na ulici Vardasova č. p. 600 v Ostravě – Radvanicích, stojící na pozemku parc.
č. 1930/2 (dle nabídky bez tohoto pozemku), zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Radvanice
a pozemku parc č. 1930/1, orná půda v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví společnosti RPG Byty
s.r.o., Gregorova 2583/3, 701 97 Ostrava za cenu 1.950.000,-- Kč 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 záměr koupě zastupitelstvu
městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: dle termínu zastupitelstva.
1946/81/14 1. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou prostřednictvím společnosti
Profiprojekt s.r.o., se sídlem Collo-louky 126, Frýdek – Místek, PSČ 738 01, IČ 27779319,
o sjednání smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném zřízení věcného břemene, týkající
se stavby „Ova, Radvanice, příp.NNk, p. Gono“ na pozemku parc. č. 2805, 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. 2805, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 177/2014/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, zakládající právo umístit a provést stavbu, spočívající v povinnosti
budoucího povinného statutární města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 strpět na části
pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
na ulici Kálalova umístění stavby „Ova, Radvanice, příp.NNk, p. Gono“ a umožnit přístup
ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu 400 Kč/m2 + základní sazba
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: 31. května 2014,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. května 2014.
1.
projednala
žádost
o
krátkodobou
výpůjčku pozemků sdružení „RABA Motosport“,
1947/81/14
se sídlem Ostrava-Radvanice, Paculova 10, PSČ 71600, IČ 22723161, dle přílohy č. 1
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předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce č. 178/2014/MBaI se sdružením „RABA
Motosport“, se sídlem Ostrava-Radvanice, Paculova 10, PSČ 71600, IČ 22723161,
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. května 2014,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. května 2014.
1948/81/14 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolu hodnocení
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Celoplošná
oprava komunikace ul. Vrchlického - SO 102“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0180/2014 s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku
pod pořadovým číslem 3, se zhotovitelem:
SILNICE.CZ s.r.o.
sídlo: Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov
IČ: 267 92 711
DIČ: CZ26792711
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 0180/2014, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 6. června 2014,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0180/14, dle bodu č. 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 6. června 2014.
1949/81/14 1. projednala návrh řešení optimalizace školských zařízení, statutárního města Ostrava,
městského obvodu Radvanice a Bartovice ve vztahu k Základní škole Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu,
2. doporučuje zastupitelstvu:
a) souhlasit s návrhem sloučení organizací Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká
55, příspěvková organizace, IČ 70987718 a Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického
5, příspěvková organizace, IČ 70987700 s účinností od 1. 7. 2014,
b) konstatovat, že organizace Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55,
příspěvková organizace, IČ 70987718 zanikne s účinností od 1. 7. 2014,
c) rozhodnout, aby se přejímající organizací stala organizace Základní škola OstravaRadvanice, Vrchlického 55, příspěvková organizace, IČ 70987700,
d) rozhodnout, aby všechen majetek, práva a závazky organizace Základní škola OstravaRadvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, přešly dnem sloučení
na přejímající organizaci Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, IČ 70987700,
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e) schválit dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne 16. června
2005, ve znění dodatků č. 1-9, Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství dopracovat dle připomínek rady
důvodovou zprávu předkládanou zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva
4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu
návrhy dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení ke schválení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: nejbližší jednání zastupitelstva
1950/81/14 1. projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace o udělení:
a) souhlasu zřizovatele se zapojením školy do projektu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
b) souhlasu
předfinancování
projektu
z
Operačního
programu
Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
c) souhlasu s uzavřením partnerství s žadatelem o podporu z projektu – firmou SHARP
CENTRUM OLOMOUC s. r. o., IČ 25353233,
2. souhlasí
a) se zapojením školy do projektu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
b) s předfinancováním
projektu
z
Operačního
programu
Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 – další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení z příspěvku zřizovatele na činnost školy,
c) s uzavřením smlouvy o partnerství s žadatelem o podporu z projektu – společností
SHARP CENTRUM OLOMOUC s. r. o., IČ 25353233, a to po vydání rozhodnutí
o přiznání dotace,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku o usnesení rady
městského obvodu dle bodu 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 30. května 2014
1951/81/14 1. bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městského obvodu k 31. prosinci 2013,
dle přílohy č.1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit informaci o stavu pohledávek městského
obvodu k 31. prosinci 2013 dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu
městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 5. června 2014.
1952/81/14 1. bere na vědomí
a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice
za rok 2013 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 6,
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b) účetní závěrku sestavenou k 31.12.2013 za rok 2013 pro statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu
a) schválit
- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2013
(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením
bez výhrad,
- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013,
- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2013,
- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi,
b) účetní závěrku sestavenou k 31.12.2013 za rok 2013 pro statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu za rok
2013 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice
za rok 2013 k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z.: Mgr. Šárka Tekielová
T.: 5. června 2014.
1953/81/14 1. bere na vědomí zápisy z rozborů hospodaření za rok 2013 v příspěvkových organizacích
a) MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742,
b) MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734,
c) ZŠ Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718,
d) ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace. IČ 70987700,
2. schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2013 za rok 2013 pro
a) MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742
b) MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734
c) ZŠ Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718
d) ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace. IČ 70987700
dle přílohy č. 1 – 4 předloženého materiálu,
3. pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení
účetních závěrek,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 30. května 2013
4. doporučuje zastupitelstvu schválit výsledek hospodaření, ponechání zlepšených
hospodářských výsledků v příspěvkových organizacích a příděl do fondů příspěvkových
organizací ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a) MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
b) MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
c) ZŠ Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,
d) ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace.
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
5. souhlasí na základě doporučení rozborové komise a v souladu s kritérií pro odměňování
ředitelů příspěvkových organizací s vyplacením odměna za rok 2013, a to z vlastních
finančních zdrojů pro:
a) MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
b) MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
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c) ZŠ Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,
d) ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace.
dle přílohy č. 6 přeloženého materiálu,
6. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových
organizací o rozhodnutí rady dle bodu č. 3 a 5 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 30. června 2014
7. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu
návrh dle bodu č. 4 tohoto usnesení ke schválení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 5. června 2014.
1954/81/14 1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami o zrušení veřejné zakázky
malého rozsahu pod názvem „Výstavba chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova
po zastávku Olšák“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit
informování uchazečů o zrušení veřejné zakázky dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 21. května 2014.
1955/81/14 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
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: 4. června 2014.
1956/81/14 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 706 -58635-19, vedeného
pod. č. 176/2014/MBaI, s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1,
IČ 45 27 29 56, 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: 31. května 2014,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 k pojistné smlouvě
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. května 2014.
1957/81/14 1. projednala návrh na čerpání zvýšené podpory malého rozsahu (DE MINIMIS) v rámci
statutárního města Ostravy a to ve vztahu k poskytnutí dotace z Operačního programu
Životního prostředí na realizaci projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice Bartovice“, a to z původně schválených 590 tis. Kč na částku 1 205 tis. Kč dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
2. souhlasí s podáním návrhu radě města na čerpáním zvýšené podpory DE MINIMIS na
realizaci projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice - Bartovice“ ve výši
1.205 tis. Kč,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu zajistit realizaci dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Richard Dudek, DiS.
T: 31.května 2014,
1958/81/14 1. projednala Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č: 162/2014/MBaI s Tělovýchovnou
jednotou FC Baník Ostrava o.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, IČ 00533912, na pozemku parc. č. 2024/1, ostatní plocha v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2.
a) rozhodla o ukončení nájemní smlouvy pozemku parc. č. 2024/1, ostatní plocha v k.ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat Tělovýchovnou
jednotu FC Baník Ostrava o usnesení rady městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. května 2014.
c) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dohody dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 10. května 2014.
3. projednala Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č: 167/2014/MBaI s Tělovýchovnou
jednotou FC Baník Ostrava o.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00 Ostrava – Slezská
Ostrava, IČ 00533912, na pozemku parc. č. 2024/2, budovy a ostatní plochy v k.ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4.
a) rozhodla o ukončení nájemní smlouvy pozemku parc. č. 2024/2, budovy a ostatní plochy
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat Tělovýchovnou
jednotu FC Baník Ostrava o usnesení rady městského obvodu dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. května 2014.
c) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dohody dle bodu 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 10. května 2014.
1959/81/14 1. projednala žádost o realizaci odborné praxe studenta Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Dubno, dle přílohy č.1 předloženého materiálu,
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2. souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci odborné praxe studenta Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Dubno, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 9. května 2014,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o realizaci odborné praxe
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 9. května 2014.
1960/81/14 1. projednala žádost p. Jozefa Balického, bytem xxxx o pronájem společenského domu dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o přijetí nabídky na pronájem společenského domu s nabízenou výší pronájmu
14 000, Kč/měsíc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 168/2014/MBaI na pronájem společenského domu
a o ukončení nájmu Motobaru ve společenském domě dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
4. rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. 643/2013/MBaI na pronájem Motobaru
ve společenském domě s panem Josefem Balickým dohodou dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
5. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 3. a 4.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. května 2014
6. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3. a dohody
dle bodu 4. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 10. května 2014.
1961/81/14 1. rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
pod názvem „Ekologická naučná stezka pro děti a mládež“, z důvodu obdržení jedné
nabídky v souladu s přílohou č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„ Ekologická naučná stezka pro děti a mládež“ zadané 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 dle Směrnice č. 1/2014 zadávaní veřejných zakázek ze dne 24. 4.2014 a zaslání výzvy k
podání nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu a za podmínek dle přílohy č.
2, č. 3. č. 4 a č. 5předloženého materiálu,
3. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
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
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4. ukládá vedoucímu odboru 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: 15. června 2014.
1962/81/14 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „
Rekonstrukce MŠ Bartovice II. etapa“ 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 dle
Směrnice č. 1/2014 zadávaní veřejných zakázek ze dne 24. 4.2014 a zaslání výzvy k podání
nabídky na zhotovitele předmětné stavby 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, pověřená zastupováním tajemnice
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 odboru 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: 20. června 2014.
Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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místostarosta

