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Usnesení  
83. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 4. června 2014 
 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

 

 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1984/83/14 schvaluje program 83. schůze rady městského obvodu konané dne  4. června 2014. 

1985/83/14 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. 

1986/83/14 1. projednala na návrh odboru majetkového, bytového a investic na přijetí Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR 

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801 na financování projektu 

„Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice “ v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo 11103623 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

      

2. rozhodla o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí ČR se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 

IČ: 00164801 na financování projektu „Energetické úspory objektu Úřadu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 11103623  v rámci Operačního programu 

Životní prostředí ČR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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3. projednala návrh na uzavření smlouvy č. 11103623 (vedené pod č. S 0228/2014/MBaI) 

o poskytnutí podpory od poskytovatele Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem: 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 v rámci Operačního programu Životní 

prostředí ČR na financování projektu „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice“, akceptační číslo 11103623 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

4. doporučuje Zastupitelstvu  městského  obvodu Radvanice a  Bartovice uzavřít smlouvu 

č. 11103623 (vedenou pod č. S 0228/2014/MBaI) o poskytnutí podpory od poskytovatele 

Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova  1931/1 148 00 Praha 11, 

IČ: 00020729 na financování projektu „Energetické úspory objektu Úřadu městského 

obvodu Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 11103623 v rámci  Operačního programu 

Životní prostředí ČR dle přílohy č. 2 a č. 3  předloženého materiálu, 

      

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

č. 4. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                    T: 5. června 2014, 

 

6. ukládá starostce městského obvodu předložit smlouvu č. 11103623 o poskytnutí podpory 

(vedenou pod č. S 0228/2014/MBaI) k projednání do zastupitelstva městského obvodu 

dle bodu č. 4. tohoto usnesení, 

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

1987/83/14 1. projednala přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele 

Ministerstva  životního  prostředí ČR se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 

IČ: 00164801 na financování projektu „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany 

před povodněmi pro městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice“ v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, akceptační číslo 12128421 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

      

2. rozhodla o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí ČR se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 

IČ: 00164801 na financování projektu „Preventivní povodňová ochrana  - systém ochrany 

před povodněmi pro městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 

12128421 v rámci  Operačního programu Životní prostředí ČR dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3. projednala návrh na uzavření smlouvy č. 12128421 (vedené 

pod č. S 0607/2013/SŘDaŽP) o poskytnutí podpory od poskytovatele Státního fondu 

životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729  

v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR na financování projektu „Preventivní 

povodňová ochrana  - ochrana před povodněmi pro městský obvod Ostrava - Radvanice 

a Bartovice“, akceptační číslo 12128421 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4.   doporučuje Zastupitelstvu  městského  obvodu Radvanice a  Bartovice uzavřít smlouvu 

č. 12128421 (vedenou pod č. S 0607/2013/SŘDaŽP) o poskytnutí podpory od poskytovatele 

Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova  1931/1 148 00 Praha 11, 

IČ: 00020729 na financování projektu „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany 

před povodněmi pro městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice“ akceptační číslo 

12128421 v rámci  Operačního programu Životní prostředí ČR dle přílohy č. 2 a č. 3  

předloženého materiálu, 

      

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

dle bodu č. 4. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 5. června 2014, 
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6. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit smlouvu č. 12128421 o poskytnutí 

podpory (vedenou pod č. S 0607/2013/SŘDaŽP) k projednání do zastupitelstva městského 

obvodu dle bodu č. 4. tohoto usnesení, 

Z: Richard Dudek, DiS.    T: 5. června 2014.     

1988/83/14 1. rozhodla na základě záznamu hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Ekologická 

naučná stezka pro děti a mládež“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 

o dílo  č. S 0235/2014/MBaI s  vybraným uchazečem za cenu nejvýše přípustnou 

628.700 Kč bez DPH se zhotovitelem: 

  

1. REALIZAČNÍ s.r.o.,  

se sídlem: Vdovská 679/24, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov,     

IČ: 29396271, 

dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0235/2014/MBaI dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský                   T: 20. června 2014, 

 

3.  zmocňuje starostku  městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0235/2014/MBaI 

dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                     T: 20. června 2014.     

1989/83/14 bere na vědomí zápis z 35. jednání sociální komise rady městského obvodu, které se konalo 

dne 14. května 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1990/83/14 bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí při Radě městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 2/2014 ze dne 24. 4. 2014, dle přílohy předloženého materiálu. 

1991/83/14 1. projednala žádost o schválení uzavření  darovací smlouvy mezi: 

 

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

a  

firmou MediaDIDA s.r.o, se sídlem Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc-Lazce,                 

na didaktické pomůcky  v celkové hodnotě 14.665 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi: 

 

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

a  

firmou MediaDIDA s.r.o, se sídlem Kubíčkova 177/19, 779 00 Olomouc-Lazce,                  

na didaktické pomůcky v celkové hodnotě 14.665 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

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

tohoto usnesení, 

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

1992/83/14 rozhodla o stažení materiálu s názvem „Vyjádření k navržené skladbě místních 

komunikací“. 

1993/83/14 1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Výstavba 

chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“ v souladu s ust. § 76    

odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

uchazeče, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3 
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VSP EXIM s.r.o., 

Za Ještěrkou 5, 

717 00 Ostrava – Bartovice,  

IČ 633 19 748, 

DIČ63319748 

z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení uvedeného v příloze č. 2 

předloženého materiálu, 

 

2. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Výstavba 

chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“v souladu s ust. § 76     

odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

uchazeče, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 6 

 

HYDOR s.r.o.,  

Fűgnerova 778/23,  

702 00 Ostrava – Přívoz,  

IČ 258 18 457, 

DIČ25818457 

z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení uvedeného v příloze č. 2 

předloženého materiálu, 

 

3. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolu hodnocení 

nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Výstavba 

chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“ o výběru nejvhodnější 

nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0237/2014 s vybraným uchazečem, který předložil 

svou nabídku pod pořadovým číslem 9, se zhotovitelem: 

 

KONE STAVBY s.r.o. 

sídlo: Těšínská 142, 735 14 Orlová 

IČ: 286 33 113 

DIČ: CZ28633113 

dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

  

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0237/2014, dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 30. června 2014, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy     

o dílo č. S 0237/14, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál   T: 30. června 2014. 

1994/83/14 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta, 

o stanovisko k umístění skladovacích a zpevněných ploch na pozemcích p.č. 2326, 2331/5, 

2339/2 a 2339/3 v katastrálním území Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. nesouhlasí s umístěním skladovacích a zpevněných ploch na pozemcích p.č. 2326, 

2331/5, 2339/2 a 2339/3 v katastrálním území Radvanice 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: 20. června 2014, 
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                           T: 20. června 2014. 

1995/83/14 1. projednala organizační opatření k zajištění „Letního příměstského tábora“ dle přílohy č. 1         

předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje organizační opatření k zajištění „Letního příměstského tábora“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci organizačního opatření 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

 Z: Mgr. Irena Kopciuchová                  T: 16. srpna 2014. 

1996/83/14 1. projednala žádost o souhlas ke zřízení služebnosti umístění BP společnosti Green Gas 

DPB, a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČ 00494356, o sjednání smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, týkající se umístění Odplyňovacích vrtů VM-OV 

č. 117 a VM-OV č. 118 na pozemku parc č. 730/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační 

plocha o výměře 58 864 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 240/2014/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, 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 pozemku parc. č. 730/1, umístění stavby 

„ODPLYŇOVACÍ VRTY VM-OV Č. 117 A VM-OV Č. 118“ a umožnit přístup ke stavbě 

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

oprávněného Green Gas DPB, a.s., Rudá armády 637, 739 21 Paskov, IČ 00494356,           

za jednorázovou úhradu 400 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku, 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 dle bodu 2 tohoto 

usnesení, 

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

1997/83/14 schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 2. pololetí roku 2014 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu. 

1998/83/14 1. bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Ostravě ve věci žaloby žalobce Jiřího Dudy 

nar. xxx, bytem xxx, xxx proti žalovanému statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice, jednací číslo 25 C 218/2013 - 65 ze dne 30. 4. 2014 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s podáním odvolání statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice 

a Bartovice proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě, jednací číslo. 25 C 218/2013 – 65, 

ze dne 30. dubna 2014 dle bodu 1. tohoto materiálu,  

 

3. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 20/2014“ dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu pro zmocněnce JUDr. Richarda Mencnera, advokáta zapsaného 

u ČAK v Praze pod evid. č. 04676, se sídlem Milíčova 12, 702 00 Ostrava k zastupování 

zmocnitele, aby v řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 25 C 218/2013 

zastupoval, resp. vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy 
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a žádosti, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich dle zákona     

o advokacii, 

 

4. zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto usnesení, 

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

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


