Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
39. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 15. srpna 2012
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
902/39/12 1. schvaluje program 39. schůze rady městského obvodu konané dne
15. srpna 2012.
903/39/12 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,
1817/70, bod 7 a) z 2. prosince 2009,
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
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.
904/39/12 1. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti na úseku komunálních
služeb provedené Magistrátem města Ostravy, Odborem ochrany životního prostředí,
č.j. SMO/186931/12/OŽP/Zez, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti na úseku komunálních služeb provedené Magistrátem města Ostravy, Odborem
ochrany životního prostředí, č.j. SMO/186931/12/OŽP/Zez, dle bodu 1. tohoto usnesení
zastupitelstvu městského obvodu k projednání,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. září 2012.
905/39/12 1. bere na vědomí žádost Městské nemocnice Ostrava, p. o., o úhradu regulačních poplatků
po zemřelém Měčislavu Rudném, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. souhlasí s poukázáním částky 2.100,-- Kč (regulační poplatky) po zemřelém Měčislavu
Rudném na účet Městské nemocnice Ostrava, p. o., č. 374027793/0300, variabilní symbol
480112438, vedeného u ČSOB,
3. ukládá starostce městského obvodu zaslat odpověď Městské nemocnici Ostrava,
p. o., dle bodu 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 16. srpna 2012.
906/39/12 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu
č. 8/2012 ze dne 21. května 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s výhradami
k bodům 5 a 6 dle Zápisu z 39. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice
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konané dne 15. srpna 2012,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit k projednání zápis z jednání kontrolního
výboru dle bodu č. 1 zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Šárka Tekielová
T: 13. září 2012.
907/39/12 1. bere na vědomí zprávu o vyřízení stížnosti Renaty Nytrové na svolání 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu zprávu
o vyřízení stížnosti dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. září 2012.
908/39/12 1. projednala na návrh odboru majetkového, bytového a investic přijetí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR se
sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, v rámci Operačního programu
Životní prostředí ČR na financování projektu „Obnova zeleně na hřbitově v OstravěRadvanicích“, akceptační číslo 10080266, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. schvaluje 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 „Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“
akceptační číslo 10080266, v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3. projednala návrh na uzavření smlouvy č. 10080266 (vedenou pod č. S 0250/2012)
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 „Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“,
akceptační číslo 10080266, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít smlouvu
č. 10080266 (vedenou pod č. S 0250/2012) 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 „Obnova
zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“, akceptační číslo 10080266, dle přílohy č. 2
a č. 3 předloženého materiálu,
5. ukládá vedoucí odboru, majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 4. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 13. září 2012,
6. ukládá starostce městského obvodu předložit smlouvu č. 10080266 (vedenou pod
č. S 0250/2012) do zastupitelstva městského obvodu dle bodu č. 4. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. září 2012.
909/39/12 1. souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic se zajištěním výkonu
zadavatelské činnosti veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce elektroinstalace
v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 55 v Ostravě-Radvanicích“ společností: SELLER
MORAVIA, s.r.o. se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Kounicova 2929/5, PSČ 702 00,
IČ 25829637,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit všechny potřebné úkony
související s výkonem zadavatelské činnosti předmětné veřejné zakázky,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 30. září 2012.
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910/39/12 1. mění přílohu č. 3 (Podpisový vzor starostky a místostarostů, tajemnice a vedoucích
odborů) Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
911/39/12 1. bere na vědomí informaci o podaných žádostech včetně žádosti statutárnímu městu
Ostrava o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti
kultury, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
912/39/12 1. projednala žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., prostřednictvím
společnosti SITEL, spol. s r.o. Ostrava o zřízení věcného břemene na stavbu „11010010648, Ostrava-Bartovice, ul. Bartovická, napojení FOREMANS“, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 386/2012/MBaI o zřízení věcného břemene, spočívající
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, adresou
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na částech pozemků
parc. č. 1236, 1323 a 1326, ul. Bartovická v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „11010-010648, Ostrava-Bartovice, ul. Bartovická, napojení FOREMANS“
a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněné Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ 60193336, za jednorázovou úhradu ve výši
48.800,- Kč + 9.760,- Kč 20% DPH, celkem 58.560,- Kč včetně 20% DPH, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 24. srpna 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 24. srpna 2012.
913/39/12 1. projednala žádost společnosti Ostravských vodáren a kanalizací a.s., Ostrava o vstup
na pozemky v k.ú. Radvanice pro investora stavby statutární město Ostrava, z důvodu
realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Trnkovecká“, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 3209, 3210/1 a 177/1, v k.ú. Radvanice, obec
Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,
za účelem zpracování projektové dokumentace, realizace a umístění stavby „Rekonstrukce
kanalizace ul. Trnkovecká“ pro společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., OstravaMoravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČ 45193673, kdy investorem
je statutární město Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 8, PSČ 729 30,
IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 24. srpna 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s realizací a umístěním stavby dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 24. srpna 2012.
914/39/12 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0393/2012/OaVV na finanční dar ve výši
10.000,-- Kč s dárcem K C Color s.r.o., Těšínská 412/448, 717 00 Ostrava - Bartovice,
IČ 26786346, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3/9

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

39. schůze ze dne 15. srpna 2012

2. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0392/2012/OaVV na věcný dar hodinky
CASIO ve výši 1.590,-- Kč s dárcem UNIMETRA, spol. s. r. o., Těšínská 773/396, 716 00
Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0391/2012/OaVV na věcný dar plastovou
popelnici na kolečkách v hodnotě 425,-- Kč s dárcem van Gansewinkel, a.s., U Vlečky 592,
664 42 Modřice, IČ 63483360, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodů
č. 1 až 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: do 31. srpna 2012,
5. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: do 31. srpna 2012.
915/39/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4121, ÚZ 6402
o
141 tis. Kč
zvyšují ostatní investiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4221, ÚZ 3500

o

5 500 tis. Kč

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13101

o

47 tis. Kč

snižuje financování
na pol. 8115

o

zvyšuje financování
na pol. 8115

o

78 tis. Kč

zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o

20 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3639, pol. 2119
na § 3111, pol. 2229, ÚZ 6402

o
o

76 tis. Kč
13 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 6171, pol. 5169, ÚZ 88
na § 3612, pol. 5171

o
o

4 tis. Kč
700 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 6399, pol. 5362
na § 6330, pol. 5342, ÚZ 6402
na § 3399, pol. 5164

o
o
o

76 tis. Kč
91 tis. Kč
10 tis. Kč

na § 6399, pol. 5362
na § 6112, pol. 5169, ÚZ 88

o
o

10 tis. Kč
4 tis. Kč

na § 3745, pol. 50xx, ÚZ 13101

o

47 tis. Kč

zvyšují se kapitálové výdaje
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o
o

5 500 tis. Kč
700 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. srpna 2012.
916/39/12 1. bere na vědomí informaci o průběhu a závěrečném vyúčtování XVIII. Bartovické pouti
ke Sv. Anně, která se uskutečnila dne 28. července 2012 v prostorách u základní školy
a hasičské zbrojnice v Ostravě-Bartovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
917/39/12 1. rozhodla o stažení materiálu č. 15 s názvem „Vstup na pozemek a zřízení věcného
břemene (OVANET, a.s.)“ z programu schůze.
918/39/12 1. projednala žádost pana Petra Slavíka o vstup na pozemek parc. č. 3228/1
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, z důvodu umístění přípojky vody a plynu ke stavbě
rodinného domu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3228/1, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 394/2012/MBŠaK o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice, IČ 00845451-017 na části pozemku parc. č. 3228/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „inženýrských sítí“
a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch budoucího oprávněného: p. Petra Slavíka, adresou xxx, za jednorázovou
úhradu 400,- Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 24. srpna 2012,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 24. srpna 2012.
919/39/12 1. projednala žádost ředitelky Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55,
příspěvková organizace, o výjimku ze stanoveného počtu dětí pro školní rok 2012/2013,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. schvaluje výjimku ze stanoveného počtu dětí na Základní škole Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 55, příspěvková organizace, pro školní rok 2012/2013 v souladu s § 23 odst. 3
a 4, školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy
Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55 o výsledku projednání žádosti dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 31. srpna 2012.
920/39/12 1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi Mateřskou školou
Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734, a KC Color
s. r. o., Ostrava, zastoupenou p. Caderovou, IČ 26786346 na úhradu akcí nebo zakoupení
hraček pro děti, v hodnotě 12.000,-- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

5/9

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

39. schůze ze dne 15. srpna 2012

2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Ostrava – Bartovice,
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734, a KC Color s. r. o., Ostrava,
zastoupenou p. Caderovou, IČ 26786346 na úhradu akcí nebo zakoupení hraček pro děti,
v hodnotě 12.000,-- 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: 31. srpna 2012.
921/39/12 1. projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace, o souhlas zřizovatele s převedením prostředků z rezervního fondu
do investičního fondu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s převedením prostředků ve výši 88.003,-- Kč z rezervního fondu
do investičního fondu Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace,
3. schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za ještěrkou 8,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku MŠ o výsledku
projednání žádosti dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 31. srpna 2012.
922/39/12 1. projednala návrhy na odpisy a likvidaci movitého majetku příspěvkové organizace
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u příspěvkové organizace Základní škola
Ostrava Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 867/55, IČ 70987718, v celkové pořizovací hodnotě 163.523,-- Kč, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. srpna 2012.
923/39/12 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby „Zahradní chata a hospodářská budova“
na pozemku p.č. 2953/3 v katastrálním území Radvanice dle Územního plánu města
Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska (KS 937/2012) dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s umístěním stavby „Zahradní chata a hospodářská budova“ na pozemku
p.č. 2953/3 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: 22. srpna 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
souhlasného stanoviska se stavbou „Zahradní chata a hospodářská budova“ na pozemku
p.č. 2953/3 v katastrálním území Radvanice,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. srpna 2012.
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924/39/12 1. bere na vědomí informaci o výsledku kontrol výkonu přenesené působnosti provedených
Magistrátem města Ostravy u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
925/39/12 1. rozhodla o povolení montáže zařízení nového poskytovatele internetového přístupu pro
pobočku Knihovny města Ostravy v Ostravě-Radvanicích na Těšínské ul. č. 46/307
v souladu s technickou specifikací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 31. srpna 2012.
926/39/12 1. rozhodla o výpovědi smlouvy č. 340/2010/MBŠaK ze dne 1. června 2010 o nájmu
pozemku parc. č. 476 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava nájemci: p. Radim Buffalo Tobiáš,
trvale bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 24. srpna 2012,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu výpovědi dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 24. srpna 2012.
927/39/12 1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku pod garáží:
a) parc. č. 785/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Radvanice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) parc. č. 2027/56, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 v k. ú. Radvanice,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) parc. č. 690/60, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Radvanice,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
d) parc. č. 632/4, zahrada o výměře 630 m2 a 632/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
16 m2 v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 24. srpna 2012.
928/39/12 1. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 397/2012/MBaI na pronájem pozemku parc.
č. 2027/101, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
s nájemcem panem Miroslavem Greškem, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle tohoto
usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 24. srpna 2012,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 24. srpna 2012.
929/39/12 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0401/2012/SVaŠ na věcný dar ve výši
18.988,-- Kč s dárcem Augustine Kochuparampilem, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 31. srpna 2012,
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3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2012.
930/39/12 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby „Rodinného domu“ na pozemku p.č. 1738/5
v katastrálním území Bartovice dle Územního plánu města Ostravy k vydání
koordinovaného stanoviska (KS 1165/2012), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s umístěním stavby „Rodinného domu“ na pozemku p.č. 1738/5 v katastrálním
území Bartovice 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: 22. srpna 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
souhlasného stanoviska se stavbou „Rodinného domu“ na pozemku p.č. 1738/5
v katastrálním území Bartovice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. srpna 2012.
931/39/12 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy bytového domu,
ul. Třanovského 21, 23, 25 v Ostravě-Radvanicích“, formou zjednodušeného podlimitního
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a zaslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídek na zhotovitele předmětné stavby
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2. 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. Roman Tyl, jednatel společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.
náhradníci členů
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Miroslav Švancar, manažer společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
3. Jan Kania, jednatel společnosti PPS Kania s.r.o.
4. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
5. Roman Tyl, jednatel společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Pavel Rais, člen rady
3. Ing. Jakub Guňka, projektant společnosti PPS Kania s.r.o.
4. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
5. Miroslav Švancar, manažer společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto usnesení radě městského obvodu
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k projednání,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: dle zákonných lhůt.
932/39/12 1. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. S 0402/2012/SVaŠ na finanční dar ve výši
30.000,-- Kč s obdarovaným Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-Slezská
Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice schválit uzavření
darovací smlouvy č. S 0402/2012/SVaŠ na finanční dar ve výši 30.000,-- Kč
s obdarovaným Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava,
Keltičkova 4, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá starostce městského obvodu předložit darovací smlouvu č. S 0402/2012/SVaŠ
na finanční dar ve výši 30.000,-- Kč k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová,
T: 13. září 2012.

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta,
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Richard Dudek, DiS.,
místostarosta

