Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu
Radvanice
a
Bartovice
konané
dne
12. března 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady městského obvodu konané dne 12. března 2014.
1857/77/14 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.
1858/77/14 1. 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší terénní úpravy a odvodnění
pozemku p.č. 2956/1 v katastrálním území Radvanice dle Územního plánu města
Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 153/2014) dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí s provedením terénní úpravy a odvodnění pozemku parc. č. 2956/1
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: 27. března 2014,

1859/77/14

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 27. března 2014.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
IČ 70 987 734
a
Drahomírou Vicherkovou, bytem xxxxx,
na dar ve výši 6.900 Kč, určený k zakoupení didaktických a učebních pomůcek pro děti
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
IČ 70 987 734
a
Drahomírou Vicherkovou, bytem xxxxx,
na dar ve výši 6.900 Kč, určený k zakoupení didaktických a učebních pomůcek pro děti
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1860/77/14

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 28. března 2014
1. rozhodla o zadání veřejné zakázky „Opravy výtluků místních komunikací na území
městského obvodu Radvanice a Bartovice v roce 2014“ formou veřejné zakázky malého
rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a vnitřního předpisu č. 3/2012 a zaslání písemné výzvy k podání nabídek
na provedení díla 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

1861/77/14

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: 9. dubna 2014.
1. bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání povodňové komise městského obvodu
Radvanice a Bartovice ze dne 5. března 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. projednala zpracovaný digitální povodňový plán městského obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. souhlasí se zpracovaným digitálním povodňovým plánem městského obvodu
Radvanice a Bartovice,
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4. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit zaslání
vyjádření městského obvodu zpracovateli digitálního povodňového plánu dle bodu č. 3
tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. března 2014.
bere na vědomí zápis z 36. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 4. března 2014, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
1. projednala žádost společnosti AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 47676175, o udělení souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním staveniště pro stavbu „Kanalizace Bartovice – 1. část“ na pozemku
parc. č. 963 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s udělením souhlasu na umístění zařízení staveniště pro stavbu „Kanalizace
Bartovice – 1. část“ na pozemku parc. č. 963 v k. ú. Bartovice a se vstupem na pozemek
parc. č. 963 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, pro společnost AWT
Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá,
IČ: 47676175
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. dubna 2014,

1864/77/14

1865/77/14
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. dubna 2014.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4121, ÚZ 7105

o

20 tis. Kč

zvýší běžné příjmy
na § 6409, pol. 2324
na § 5512, pol. 2324
na § 3399, pol. 2xxx

o
o
o

122 tis. Kč
11 tis. Kč
78 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 7105
na § 311x, pol. 51xx, org. X
na § 6409, pol. 5901
na § 3399, pol. 5xxx

o
o
o
o

20 tis. Kč
50 tis. Kč
11 tis. Kč
78 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 5112, pol. 6121
na § 3xxx, pol. 6121

o
o

19 tis. Kč
53 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1.
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. března 2014.
1. rozhodla o oznámení záměru pronájmu – nebytový prostor Ostrava – Bartovice,
Bartovická 606/10, na pozemku parc. č. 633/10, zastavěná plocha a nádvoří, budova,
v k.ú. Bartovice, o velikosti 46 m2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím,
že do textu oznámení bude doplněn účel použití uvedeného nebytového prostoru,
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2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodu 1,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2014.
1. rozhodla o oznámení záměru výpůjčky části 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 tohoto
usnesení dle bodu 1,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2014.
1. rozhodla o oznámení záměru výpůjčky – pozemek parc. č. 3216/6, ostatní plocha, jiná
plocha v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, o velikosti 1 742 m2, 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: 31. března 2014.
1. rozhodla o uzavření darovacích smluv a smlouvy o umístění reklamy za účelem
konání XI. Reprezentačního plesu městského obvodu Radvanice a Bartovice dne
1. března 2014 ve Společenském domě v Ostravě - Bartovicích:
a) smlouva č. S 0095/2014/FaR o umístění reklamy za cenu 10.000,-- Kč včetně DPH
s odběratelem PPS Kania s.r.o., Olešní 583/7, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČ 26821940,
DIČ CZ26821940, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) darovací smlouva č. S 0098/2014/FaR na finanční dar ve výši 4.000,-- Kč s dárcem
R&M GEODATA s.r.o., Vítkovická 3276/2a, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ 27794962, DIČ CZ27794962, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) darovací smlouva č. S 0099/2014/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem
Petr Pašanda, IČ 69594911, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 20. března 2014,

1869/77/14

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. března 2014.
1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele projektové dokumentace
pro provádění stavby „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě-Radvanicích“, v
souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, uchazeče, který předložil svou nabídku podpořadovým číslem 1,
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 451 93 622, z důvodu neprokázání splnění kvalifikace uvedeného v příloze č. 1
předloženého materiálu,
2. rozhodla na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby, zadanou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0025/2014/MBaI s vybraným uchazečem na zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě Radvanicích“, za cenu nejvýše přípustnou 540.800,-- Kč bez DPH se zhotovitelem:
Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 476 77 597, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0025/2014/MBaI dle bodu č. 2. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2014,

1870/77/14

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0025/2014/MBaI
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2014.
1. projednala návrh změny nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád,
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2. schvaluje návrh změny nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád,
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

1871/77/14

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat stanovisko
k návrhu změny nařízení města dle bodu 1. tohoto usnesení Magistrátu města Ostrava,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 14. března 2014.
1. pověřuje s účinností od 13. března 2014 pod dobu zastupování Ing. Renátou
Spěvákovou tajemnice Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Mgr. Kateřiny
Zdražilové, Ing. Hanu Hanáčkovou vedením odboru financí a rozpočtu Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 13. března 2014.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

