Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
43. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 27. července 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
808/43/16
809/43/16

Obsah
schvaluje program 43. schůze rady městského obvodu konané dne 27. července 2016.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42/08 z 24. září 2008,
1169/49/13 z 16. ledna 2013,
1514/63/13 z 14. srpna 2013,
2050/87/14 z 30. července 2014,
2110/90/14 z 10. září 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

810/43/16

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení z účasti
v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY KLUBU
DŮCHODCŮ k. ú. OSTRAVA-RADVANICE, p. č. 1567“ obdobně v souladu s ust. § 60
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
uchazeče, který předložil svou nabídku pod:
pořadovým číslem 3
SSKA – Stavební společnost a.s.
Sídlo:
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná, Nové Město
IČ:
48393835
z důvodu uvedeného v příloze č. 1, č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých
nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky obdobně v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření
smlouvy o dílo č. S 0318/2016/MBaI na realizaci stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY KLUBU
DŮCHODCŮ k. ú. OSTRAVA-RADVANICE, p. č. 1567“ s uchazečem, který předložil
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svou nabídku pod:
pořadovým číslem 1
Stavos Stavba a.s.
Sídlo:
U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava – Jih, Zábřeh
IČ:
44739494
za cenu nejvýše přípustnou 2.941.908,36 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 4, č. 5
předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0318/2016/MBaI dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. srpna 2016,

811/43/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0318/2016/MBaI
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. srpna 2016.
1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 9 v domě na ulici Pátova 655/2, OstravaRadvanice, na které vázne dluh za nájemné ve výši 11 790,- Kč, a to zájemci, který předloží
nejvyšší nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,

812/43/16

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2016.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace, IČ 70987734, o schválení použití částky z rezervního fondu, převodu finančních
prostředků ve výši 65.863,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu, dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
2) souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 65.863,- Kč z rezervního fondu
do investičního fondu Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková
organizace, IČ 70987734, a použitím této finanční částky dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

813/43/16

814/43/16

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku mateřské školy
o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS. T: 29. července 2016.
bere na vědomí zápis č. 6/2016 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 22. června 2016 dle přílohy
předloženého materiálu.
1) bere na vědomí informaci o odpisu nedobytných pohledávek za pokuty uložené
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši
7 100,00 Kč,
2) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit
realizaci usnesení dle bodu č. 1 tohoto materiálu,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 12. září 2016,
3) projednala návrh na odpis nedobytné pohledávky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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4) rozhodla odepsat pohledávku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice v celkové výši 2 596,00 Kč, pro její nedobytnost, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

815/43/16

5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit
realizaci usnesení dle bodu č. 4 tohoto materiálu,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 12. září 2016.
1) projednala žádost o snížení nájemného Společenského domu v Ostravě-Bartovicích
a stanovisko MMO ke snížení nájemného Jozefa Balického, se sídlem Bartovická 559/25,
717 00 Ostrava - Bartovice, IČ: 67320546, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) projednala žádost Jozefa Balického, se sídlem Bartovická 559/25, 717 00 Ostrava Bartovice, IČ: 67320546, o ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
3) bere na vědomí ukončení nájmu prostor sloužících k podnikání Společenského domu
v Ostravě-Bartovicích s Jozefem Balickým, se sídlem Bartovická 559/25, 71700 Ostrava Bartovice, IČ: 67320546, k 30. září 2016,

816/43/16

4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat žadatele
o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. srpna 2016.
1) projednala žádost E. H., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 494/2013/MBaI uzavřené dne 30. září 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0317/2016/MBaI s E. H., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost L. V., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavření Dohody
o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 0327/2016/MBaI s L. V., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) bere na vědomí zápis č. 7/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0328/2016/MBaI s L. V., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0329/2016/MBaI s A. R., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6 a 7 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. srpna 2016,
9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv, dodatku a dohody dle bodů 2, 6
a 7 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. srpna 2016,
10) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh Dohody o uznání dluhu
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se splátkovým kalendářem č. S 0327/2016/MBaI s L. V., trvale bytem xxxxx, dle bodu 4)
tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. září 2016.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Revitalizace vnitrobloku bytové zóny
mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského v Ostravě – Radvanicích“, v zadávacím řízení,
veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s ust. § 18 odst. 5, § 12 odst. 3 a § 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle
Směrnice 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu ze dne 8. dubna 2015
a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1,
č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu a po doplnění termínu a hodiny pro podání přihlášek
a otevírání obálek v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Petra Janečková, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Hana Hanáčková, pověřená vedením odboru FaR
hodnotící komisi pověřenou posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek
ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Petra Janečková, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Hana Hanáčková, pověřená vedením odboru FaR

818/43/16

3) 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 1) tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. srpna 2016.
1) projednala žádost podanou dne 2. 12. 2015 Městem Vratimov, zastoupeným na základě
plné moci ze dne 4. 12. 2015 společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., sídlem
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377 o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0144/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo provést a umístit stavbu spočívající v povinnosti statutárního
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, která se dotkne parc. č. 2033
ostatní plocha, ostatní komunikace, kde výměra dotčené plochy bude cca 505 m2 a parc.
č. 2067 ostatní plocha, ostatní komunikace, kde výměra dotčené plochy bude cca 1340 m2,
zapsaných na LV 1048, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„Odkanalizování Vratimova-Horních Datyní, II. etapa“ a umožnit přístup k této stavbě
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v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného
Město Vratimov, se sídlem Frýdecká 853, 739 32 Vratimov,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. srpna 2016,

819/43/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. srpna 2016.
1) projednala žádost podanou dne 30. 6. 2016 společností RPG Byty, s.r.o., se sídlem
Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-Moravská Ostrava, o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0326/2016/MBaI o zřízení služebnosti, která se dotkne
parc. č. 924/1, zahrada, parc. č. 928/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.928/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 946/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace, celková výměra dotčených ploch je
725 m2, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451,
zapsaných na LV č. 1962 pro k ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„Odkanalizování objektů bytových domů ul. Ráčkova, Kozácká, Na Svahu, OstravaRadvanice“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova
2582/3, 701 97 Ostrava-Moravská Ostrava, 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: 30. srpna 2016,

820/43/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. srpna 2016.
1) projednala žádost podanou dne 11. 7. 2016 společností ČEZ Distribuce, a.s, zastoupená
Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek Místek, o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0315/2016/MBaI o zřízení služebnosti spočívající
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, která se dotkne
parc. č. 2999, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, kde výměra dotčené plochy
bude 0,3 m2 a parc. č. 3228/2, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, kde výměra
dotčené plochy bude 0,7 m2, strpět umístění stavby „Ostrava 3004/15 Venhoda, 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 Na Výsluní 2008, 738 01
Frýdek-Místek, 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: 30. srpna 2016,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
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Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. srpna 2016.
1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek
k záměru pronájmu č. 91, k bytu č. 10, na ulici Revírní 849/4, Ostrava-Radvanice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0331/2016/MBaI s J. G., trvale bytem
xxxxx, 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: 30. července 2016,

822/43/16

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. července 2016.
souhlasí s úpravou smlouvy č. S 0359/2015/MBaI se společností PMB-ZOS, spol. s r.o.,
a to změnou jednatele dle v současné době platného výpisu z veřejného registru a změnou
termínu plnění usnesení č. 467/24/15, a to do 31. 7. 2016.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

