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Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 
21. května 2014 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1963/82/14 1. schvaluje program 82. schůze rady městského obvodu konané dne  21. května 2014. 

1964/82/14 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. 

1965/82/14 1. bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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, 

 

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: 5. června 2014. 

1966/82/14 1. schvaluje termín a místo konání 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dne 5. června 2014 v 16:00 hod. ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích 

a stanoví návrh programu zasedání : 

 

- 16.00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 
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- Zpráva ověřovatelů zápisu z 19. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 20. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Poř. č. 

 Název materiálu                                                                               Předkladatel materiálu 

 1.  Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu             Mgr. Šárka Tekielová 

 2.  Zápisy z jednání kontrolního výboru                                                Mgr. Šárka Tekielová 

 3.  Zápis o provedené kontrole a pověření finančního  

     výboru provedením kontroly                                                              Mgr. Šárka Tekielová 

 4.  Záměr prodeje části pozemku parc.č. 79/2 v k.ú. Bartovice –  

     Ervin Moric                                                                                        Mgr. Šárka Tekielová 

 5.  Bytové záležitosti – dohody o přistoupení k závazku, uznání  

     Dluhu                                                                                                  Mgr. Šárka Tekielová 

 6.  Záměr prodeje pozemku parc.č. 3222/2 v k.ú. Radvanice 

     – Petr a Libuše Jurečkovi                                                                        Ing. Štěpán Košťál 

 7.  Zápisy z jednání finančního výboru, zpráva o činnosti  

     finančního výboru za rok 2013                                                           Mgr. Šárka Tekielová 

 8.  Návrh převodu nemovitosti pozemku parc.č. 3216/9  

     – OZO Ostrava s.r.o.                                                                               Ing. Štěpán Košťál 

 9.  Návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ZUŠ Runda           Mgr. Šárka Tekielová 

10. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 262/2 v k.ú. Radvanice  

      – Zdeněk Lukáš                                                                                      Ing. Štěpán Košťál 

11. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 785/1 v k.ú. Radvanice  

      – Milan Lukáš                                                                                        Ing. Štěpán Košťál 

12. Záměr koupě bytového domu na ulici Vardasova č.p. 600  

      včetně pozemků                                                                                      Ing. Štěpán Košťál 

13. Návrh optimalizace školských zařízení                                                  Ing. Štěpán Košťál 

14. Zpráva o hospodaření městského obvodu za rok 2013 -  

      závěrečný účet                                                                                   Mgr. Šárka Tekielová 

15. Informace o stavu pohledávek městského obvodu k 31.12.2013      Mgr. Šárka Tekielová 

16. Návrh na poskytnutí účelových transferů (grantů)                            Mgr. Šárka Tekielová 

17. Plnění příjmů a čerpání výdajů za leden – březen 2014                    Mgr. Šárka Tekielová 

18. Návrh na rozdělení volných zdrojů u ZBÚ                                       Mgr. Šárka Tekielová 

19. Stanovisko – pozemek parc.č. 3562/16, k.ú. Radvanice                        Ing. Štěpán Košťál 

20. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

      prostředí ČR na financování projektu „Energetické úspory  

      objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice                Mgr. Šárka Tekielová 

21. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci operačního programu 

      životní prostředí k projektu „Protipovodňová ochrana – systém 

      ochrany před povodněmi pro městský obvod Radvanice                 

      a Bartovice                                                                                         Mgr. Šárka Tekielová                                                                          

- Diskuze 

- Závěr. 

1967/82/14 1. rozhodla o oznámení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/125, zastavěná plocha 

a nádvoří 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: 31. května 2014. 

1968/82/14 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření 

darovací smlouvy č. S 0229/2014 na finanční dar ve výši 113.080,- Kč bez DPH určený 

k jednorázovému vyčištění místních komunikací a parkovišť s dárcem: 
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ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02 

IČ: 45193258 

DIČ: CZ45193258 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

potřebné úkony spojené s uzavřením darovací smlouvy č. S 0229/2014, 

Z: Ing. Věra Raisová      T:  3. června 2014, 

 

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

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T:  3. června 2014. 

1969/82/14 1. bere na vědomí zápis č. 2/2014 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 19. března 2014 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.  bere na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 23. dubna 2014 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

1970/82/14 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

 

zvýší přijaté investiční transfery od obcí  

na pol. 4221, ÚZ 8113      o  2 150 tis. Kč 

na pol. 4221, ÚZ 1030      o     169 tis. Kč 

 

zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí   

na pol. 4121, ÚZ 1030      o     672 tis. Kč 

na pol. 4121, ÚZ 1031      o         3 tis. Kč 

 

zvýší běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5xxx, ÚZ 1030      o    672 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5499, ÚZ 1031      o        3 tis. Kč 

 

zvýší kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3925    o     400 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3926    o  1 750 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, ÚZ 1030      o     169 tis. Kč  

 

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

opatření dle bodu 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Hanáčková      T: 31. května 2014. 

1971/82/14 1. bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice za leden – březen 2014 dle přílohy č. 1  a č. 2 předloženého materiálu,  

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů 

rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2014 dle přílohy č. 1 

a 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - březen 2014 dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                          T: 5. června 2014 
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1972/82/14 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. učiněnou prostřednictvím společnosti Profiprojekt 

s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 01, IČ 27779319 o zřízení práva 

věcného břemene na stavbu „Ostrava, Za Školkou, p. Molnár, NNk“, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 150/2014/MBaI,  spočívající 

v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na částech 

pozemků parc. č. 673, 1044 ostatní plocha, ostatní komunikace, na ul. Za Školkou, vše 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava, Za Školkou, p. Molnár, 

NNk“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami 

či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 

14 036,-- Kč (11 600,-- Kč bez DPH + 2 436,-- Kč DPH 21%), 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: 15. června 2014, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dle 

bodu 2 tohoto usnesení, 

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

1973/82/14 1. projednala žádost  o stanovisko statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, ve věci výkupu a svěření do správy pozemku parc. č. 17/4 v k.ú. Bartovice, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2. rozhodla o souhlasu s výkupem a zároveň o souhlasu se svěřením pozemku  parc. č. 17/4 

v k.ú. Bartovice, za podmínky, že tento pozemek nabyde statutární město Ostrava do svého 

vlastnictví, a dále pozemků parc. č. 17/3 a 17/7 v k.ú. Bartovice, do správy městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 10. června 2014. 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu odpovědi statutárnímu městu 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                   T: 10. června 2014. 

1974/82/14 1. projednala nabídku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 

Ostrava – Mariánské Hory na bezúplatný převod pozemku parc. č. 3265/16, ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 708 m2, v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,  

 

2. rozhodla doporučit Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice vydat 

souhlasné stanovisko v souladu s nabídkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 

Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory na bezúplatný převod pozemku 

parc. č. 3265/16, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 708 m2  v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, 

 

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

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                  T: dle termínu zastupitelstva 
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4. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o převodu 

nemovitosti  zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1975/82/14 1. projednala požadavek společnosti RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČ 27769127, o sjednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, týkající se stavby „Odkanalizování objektů bytových domů ul. Ráčkova, 

Kozácká, Na Svahu, Ostrava – Radvanice“, na pozemcích : 

parc. č. 946/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1 960 m2,  

parc. č. 928/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 595 m2, 

parc. č. 928/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1 777 m2, 

parc. č. 924/1, zahrada, o celkové výměře 2 312 m2, 

parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2 480 m2, 

vše  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla souhlasit se vstupem na pozemky: 

parc. č. 946/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1 960 m2,  

parc. č. 928/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 595 m2, 

parc. č. 928/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1 777 m2, 

parc. č. 924/1, zahrada, o celkové výměře 2 312 m2, 

parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2 480 m2, 

vše v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 227/2014/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti,  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 00845451-17 strpět na částech pozemků 

parc. č. 946/2, 928/3, 928/1, 924/1, 3261 vše  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, umístění 

stavby „ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ UL. RÁČKOVA, 

KOZÁCKÁ, NA SVAHU, OSTRAVA – RADVANICE“ a umožnit přístup ke stavbě v 

souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího 

oprávněného RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČ 27769127, 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 2 a 

3 tohoto usnesení, 

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

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto 

usnesení, 
Z: Ing. Štěpán Košťál                  T: 15. června 2014.  

1976/82/14 1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 218/2014/MNaI s p. Janou Šveřepovou, 

bytem xxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 189/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 228/2013/MBaI s Ladislavem a Věrou Kašovými, bytem xxxx, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 190/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 229/2013/MBaI s p. Stanislavou Slívovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 
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4. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 191/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 230/2013/MBaI s p. Václavem Fránkem, bytem xxxx, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 192/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 232/2013/MBaI s p. Martou Semeckou, bytem xxxx, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 194/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 234/2013/MBaI s p. Oldřichem Kotalou, bytem xxxx, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu, 

 

7. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 195/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 235/2013/MBaI s p. Libuší Guňkovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu, 

 

8. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 197/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 236/2013/MBaI s p. Naděždou Janouškovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu, 

 

9. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 198/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 237/2013/MBaI s p. Metodějem Koudelou, bytem xxxx, dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu, 

 

10. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 199/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 2238/2013/MBaI s p. Zdenkou Smužovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 10 

předloženého materiálu, 

 

11. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 200/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 239/2013/MBaI s p. Libuší Javorkovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 11 předloženého 

materiálu, 

 

12. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 201/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 240/2013/MBaI s p. Arnoštkou Marcisovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 12 

předloženého materiálu, 

 

13. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 202/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 241/2013/MBaI s p. Olgou Zelenou, bytem xxxx, dle přílohy č. 13 předloženého 

materiálu, 

 

14. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 203/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 242/2013/MBaI s p. Libuší Hrbáčkovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 14 

předloženého materiálu, 

 

15. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 204/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 243/2013/MBaI s p. Terezií Švarcovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 15 předloženého 

materiálu, 

 

16. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 205/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 244/2013/MBaI s p. Ludvíkem Revendou, bytem xxxx, dle přílohy č. 16 

předloženého materiálu, 

 

17. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 206/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 
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bytu  č. 245/2013/MBaI s p. Františkem Otypkou, bytem xxxx, dle přílohy č. 17 

předloženého materiálu, 

 

18. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 207/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 247/2013/MBaI s p. Lvem Kačinským, bytem xxxx, dle přílohy č. 18 předloženého 

materiálu, 

 

19. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 211/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 248/2013/MBaI s p. Eliškou Luszniakovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 19 

předloženého materiálu, 

 

20. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 212/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 249/2013/MBaI s Lumírem a Rudolfou Ruckými, bytem xxxx, dle přílohy č. 20 

předloženého materiálu, 

 

21. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 213/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 250/2013/MBaI s Drahoslavou Bělicovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 21 

předloženého materiálu, 

 

22. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 215/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 252/2013/MBaI s p. Jaroslavou Brožovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 222 

předloženého materiálu, 

 

23. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 216/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 253/2013/MBaI s p. Jarmilou Sabovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 23 předloženého 

materiálu, 

 

24. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 217/2014/MBaI ke smlouvě o nájmu 

bytu  č. 254/2013/MBaI s p. Magdalénou Vařekovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 24 

předloženého materiálu, 

 

25. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu  č. 193/2014/MBaI s p. Annou 

Mžigutovou, bytem xxxx, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu, 

 

26. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 

- 25 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský     T: 31. května 2014, 

 

27.  zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu bytů,  dodatků 

ke smlouvám o nájmu bytů a dohody o ukončení nájmu bytu dle bodů 1 - 25 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: 31. května 2014. 

1977/82/14 1. projednala žádost společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.ro., se sídlem A. Brože 

2/3214, 70030 Ostrava-Zábřeh, IČ 25816977,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 183/2014/MBaI se společností Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 2/3214, 70030 Ostrava-Zábřeh, 

IČ 25816977, 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, 
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 31. května 2014. 

1978/82/14 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: 22. května 2014. 

1979/82/14 1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií 

a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy,  

 

2. schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných 

podobných her na území statutárního města Ostravy, 

 

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: 22. května 2014. 

1980/82/14 1. projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných zdrojů 

u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů 

u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření k projednání zastupitelstvu 

městského obvodu, 

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

1981/82/14 1. bere na vědomí informaci o vydání registračního listu akce a rozhodnutí o poskytnutí 

podpory na spolufinancování projektu „Snížení energetických ztrát objektu MŠ 

na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“ v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, akceptační číslo 14171003 dle přílohy č. 1 a č. 2, předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Snížení energetických ztrát objektu 

MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“, v  zadávacím řízení, veřejná zakázka 

malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů a dle Směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek ze dne 

24. 4. 2014 a o zaslání výzvy k  podání nabídky na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu 

a za podmínek dle přílohy č. 3, č. 4, č. 5  předloženého materiálu, 

 

3. jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic 

3. Ing. Jan Pospíšil, projektant      
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náhradníci členů 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    

3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic    

hodnotící komise je pověřena posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek 

ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic 

3. Ing. Jan Pospíšil, projektant      

náhradníci členů 

1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta 

2. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice                    

3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic    

  

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 dle bodu č. 2. tohoto usnesení, radě 

městského obvodu k projednání 

Z: Ing. Svatopluk Běrský        T: 31. července 2014. 

1982/82/14 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-38/2014 č. projektu CZ.1.04./2.1.00/03.00015, 

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:  23. května 2014. 

1983/82/14 1. projednala doporučení grantové komise ze dne 12. května 2014 na poskytnutí účelových 

dotací (transferů) z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace (transferu) 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

2. ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu doplnit přílohu dle bodu 

č. 1 tohoto usnesení o přesnou identifikaci žadatele a účel, pro který budou dotace 

(transfery) použity, 

Z.: Ing. Hana Hanáčková                                       T.: 28. května 2014  

 

3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o poskytnutí účelových dotací 

(transferů) z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014 dle doplněného 

návrhu uvedeného v příloze č. 1 a schválit návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

(transferu) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit rozpočtové opatření, kterým se  

 

sníží výdaje  

na § 6409, pol. 5901     o  209 tis. Kč  

 

zvýší výdaje 

na § 3419, pol. 5222    o    33 tis. Kč  

na § 3421, pol. 5222    o    20 tis. Kč  

na § 3429, pol. 5222    o  131 tis. Kč  

na § 3330, pol. 5223    o      5 tis. Kč  
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na § 3314, pol. 5339    o    10 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5494    o    10 tis. Kč  

 

5. ukládá starostce městského obvodu předložit návrh k projednání zastupitelstvu městského 

obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení 

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

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


