
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
43. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 10. října 2012 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1013/43/12 1. schvaluje program 43. schůze rady městského obvodu konané dne  

10. října 2012. 

1014/43/12 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. 

1015/43/12 1. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku sociálních 

služeb, č. j. SMO/265574/12/SVŠ/Bod, provedené Magistrátem města Ostravy, odborem 

sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit u Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti na úseku sociálních 

služeb, č. j. SMO/265574/12/SVŠ/Bod, provedené Magistrátem města Ostravy, odborem 

sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit u Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu předložit Protokol o kontrole výkonu samostatné 

působnosti na úseku sociálních služeb, č. j. SMO/265574/12/SVŠ/Bod, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 13. prosinec 2012. 

1016/43/12 1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku 

přestupků u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice kontrolním výborem 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. ukládá tajemnici úřadu městského obvodu předložit Zastupitelstvu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice zápis dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová T: 13. prosinec 2012. 
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1017/43/12 1. souhlasí s vypovězením smlouvy o dílo uzavřené s Jiřím Kačírkem, IČ 42881871, 

místo podnikání Ostrava – Radvanice, Výzkumná 738/16, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit vše potřebné  

pro vypovězení smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner                  T: 24. října 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu vypovězení smlouvy o dílo dle bodu 

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 24. října 2012. 

1018/43/12 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření 

darovací smlouvy č. S 0481/2012/SŘDaŽP na finanční přípěvek ve výši 258.008,-- Kč  

na projekt „Relaxační park aktivního stárnutí“ s dárcem: 

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 touto smlouvou, 

Z: Ing. Věra Raisová       T: 19. října 2012, 

 

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

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 19. října 2012. 

1019/43/12 1. bere na vědomí zápis ze 17. jednání sociální komise rady městského obvodu, které se 

konalo dne 12. září 2012, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1020/43/12 1. bere na vědomí zápis o volbách do školské rady Základní školy Ostrava-Radvanice, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1021/43/12 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

zvyšují běžné příjmy 

na § 6310, pol. 2141      o            11 tis. Kč 

na § 3639, pol. 2119      o            25 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111      o         304 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3613, pol. 5151      o             7 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5154      o             4 tis. Kč 

na § 3632, pol. 5154      o             4 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5163      o             1 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5161      o 20 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362      o           18 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje  

na § 36xx, pol. 6121      o         286 tis. Kč 

  

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 31. října 2012. 

1022/43/12 1. schvaluje Příkaz č. 3/2012 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků  

k 31. prosinci 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu, předsedkyni ústřední inventarizační komise 

a předsedovi likvidační komise rady městského obvodu předložit radě městského obvodu: 

a) návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, 

Z: Ing. Renáta Spěváková, Jaroslav Kudlička, předseda likvidační komise 

T: 19. prosince 2012, 

b) závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace jako součást Zprávy o výsledku 

hospodaření městského obvodu za rok 2012, 

Z: Ing. Renáta Spěváková, Pavlína Kozlová, předsedkyně ústřední inventarizační komise 

T: červen 2013. 

 

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat předsedkyni ústřední 

inventarizační komise a předsedu likvidační komise rady městského obvodu dle bodu  

č. 1 a 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 31. října 2012. 

1023/43/12 1. projednala na návrh odboru majetkového, bytového a investic zpracovaný investiční 

záměr v rámci projektové přípravy pro stavbu pod názvem „Dům s pečovatelskou službou 

Ostrava-Bartovice II“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se zpracovaným investičním záměrem v rámci projektové přípravy pro stavbu 

pod názvem „Dům s pečovatelskou službou Ostrava-Bartovice II“ dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

 

3. ukládá starostce pokračovat v projektové přípravě, včetně zajištění finančního krytí  

na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně inženýrské 

činnosti pro stavbu pod názvem „Dům s pečovatelskou službou Ostrava-Bartovice II“,   

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. června 2013. 

1024/43/12 1. projednala žádost pana Zbyňka Paličky, bytem xxx, o vstup na pozemek  parc. č. 228/1, 

parcela ve ZE (Evidence nemovitostí), v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, z důvodu umístění 

inženýrských sítí k RD „Bartovice, p. Palička, připojení ČOV“, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 228/1, parcela ve ZE (Evidence nemovitostí)  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 461/2012/MBaI 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 Ostrava-

Radvanice, IČ 00845451-17, na části pozemku parc. č. 228/1, parcela ve ZE (Evidence 

nemovitostí) v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, na ulici Majovského, strpět umístění 

inženýrských sítí k RD „Bartovice, p. Palička, připojení ČOV“ a umožnit přístup ke stavbě 

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

oprávněného Zbyňka Paličky 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: 20. října 2012, 
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5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu  

č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál            T: 20. října 2012. 

1025/43/12 1. rozhodla o výpovědi smlouvy o dílo o přenechání ploch k umístění reklamních panelů 

se zhotovitelem: WEISS – interier, Marcel Lesník, xxx, IČ 13598538, zastoupenou p. 

Marcelem Lesníkem, majitelem firmy, za podmínky dle čl. III. odst. 2. bodu 2.1, 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: 26. října 2012, 

 

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu výpovědi dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál  T: 26. října 2012. 

1026/43/12 1. projednala žádost společnosti Profiprojekt, s.r.o., Zahradní 762, 739 21 Paskov, o vstup 

na pozemek parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radvanice, týkající 

se stavby „Ostrava, Radvanice, p. Babič, přípojka NNk“ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 480/2012/MBaI 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 Ostrava-

Radvanice, IČ 00845451-17, na části pozemku parc. č. 3228/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ostrava, p. Babič, 

přípojka NNk“ 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 

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 vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá     T: 22. října 2012, 

 

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

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál            T: 22. října 2012. 

1027/43/12 1. projednala žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Radvanice o poskytnutí 

finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Ostrava - Radvanice, 

IČ 68308621, ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti hudebního a divadelního souboru 

farnosti z rozpočtu městského obvodu na rok 2012 a o uzavření smlouvy o poskytnutí 

finančního daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. zmocňuje starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního daru dle bodu 2. tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: do 31. října 2012, 
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1028/43/12 1. vylučuje z vyhlášeného výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce, zadané 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů na akci pod názvem „Rekonstrukce elektroinstalace 

v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 Ostravě-Radvanicích“ uchazeče, kteří předložili svou 

nabídku pod:  

 

pořadovým číslem 1 

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. 

Vodařská 7, 619 00 Brno  

IČ: 47917059 

 

pořadovým číslem 3  

KAVIS, spol. s r.o.  

Palackého 465/16, PSČ 702 00 Ostrava-Přívoz  

IČ: 47667664 

 

pořadovým číslem 4  

JAMTEKO GROUP, a.s.  

Studentská 659, PSČ 735 81 Bohumín, Nový Bohumín  

IČ: 26875829 

 

pořadovým číslem 5  

ELON ELEKTRO, spol. s r.o.  

Boční 200/7, PSČ 712 00 Ostrava-Muglinov  

IČ: 25831747 

 

pořadovým číslem 6  

FENSTAV STAVBY a.s.  

Paskovská 98/47, PSČ 720 00 Ostrava-Hrabová  

IČ: 28610938 

z důvodu uvedených v příloze č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek 

na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, zadané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení, na akci pod názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 

867/55 v Ostravě –Radvanicích“ , dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů a o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 

č. S 0484/2012/MBaI s vybraným uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod pořadovým číslem 7, za cenu nejvýše přípustnou  3.052.821,-- Kč bez DPH, 

3.663.385,-- Kč včetně DPH se zhotovitelem: 

obchodní společnost : BDSTAV MORAVA s.r.o.  

sídlo: Bruzovice 88, PSČ 739 36 Bruzovice      

IČ: 26807947 

DIČ: CZ26807947  

dle přílohy č. 6, č. 7, č. 8 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0484/2012/MBaI, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá            T: dle zákonných lhůt, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0484/2012/MBaI, 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: dle zákonných lhůt.     
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1029/43/12 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o udělení plné moci 

č. 14/2012 zmocněnci: Projekce výstavby dolů, spol. s r.o., se sídlem: Ostrava, Muglinov, 

Olešní 583/7,  PSČ 721 00,IČ: 19014686, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 1176 ze dne 2. srpna 1991, zastoupené 

jednatelem Ing. Pavlem Česlíkem  k zastupování statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, ve věci projednání projektové dokumentace ke stavebnímu 

řízení včetně veškerých vyjádření, stanovisek a správních rozhodnutí dle přísl. zákonů 

potřebných k provedení stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, 

ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvanicích“. 

V rámci zajištění vyřízení předmětné stavby je zmocněnec oprávněn zúčastňovat se všech 

jednání ve výše uvedené věci, činit návrhy a vyjádření, předkládat písemná podání, které 

s předmětem díla přímo souvisí včetně doručování (přejímky) všech písemností týkajících 

se předmětu zmocnění dle bodu č. 1 předloženého materiálu,  

  

2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci č. 14/2012, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,    

Z: Mgr. Šárka Tekielová            T: 20. října 2012. 

1030/43/12 1. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 18 odst. 5 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru 

nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. 486/2012/MBaI s vybraným 

uchazečem na realizaci akce pod názvem „Celoplošná oprava komunikace ul. 

Vrchlického“ v Ostravě-Radvanicích za cenu nejvýše přípustnou 588.240,86 Kč bez DPH, 

705.889,03 Kč včetně DPH se zhotovitelem: 

obchodní společnost : ALPINE Bau CZ s.r.o.  

sídlo: Jiráskova 613/13  PSČ 757 43 Valašské Meziříčí      

Závod Ostrava: Šenovská 463, PSČ 717 00 Ostrava-Bartovice 

IČ: 45192286 

DIČ: CZ45192286 

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

 

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

úkony k uzavření smlouvy o dílo č. 486/2012/MBaI, dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá              T: 17. října 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. 486/2012/MBaI, 

dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová        T: 17. října 2012.     

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


