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Usnesení  
59. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 22. března 2017 
 

 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1131/59/17 1) schvaluje program 59. schůze rady městského obvodu konané dne 22. března 2017. 

1132/59/17 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami, protokolu hodnocení 

nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Opravy závad 

na místních komunikacích III. třídy na území městského obvodu Radvanice a Bartovice  

v roce 2017“ a o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0128/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Ostravské komunikace, a.s., IČ 25396544, 

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0128/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 4. dubna 2017, 

 

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0128/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 4. dubna 2017. 

1133/59/17 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem 

„Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2017 na území městského obvodu Radvanice  

a Bartovice“, o výběru nejvýhodnější nabídky:  

 

a) pro část 1 - sečení ploch zeleně a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0085/2017/SŘDaŽP  

se zhotovitelem: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 

Ostrava – Zábřeh, IČ 25816977 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 

 

b) pro část 2 - sečení ploch silniční zeleně Bartovice a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0086/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína 

Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 25816977 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

c) pro část 3 - sečení ploch silniční zeleně Radvanice a o uzavření smlouvy o dílo  

č.  0087/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína 

Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 25816977 dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

d) pro část 4 - rizikové kácení dřevin a údržba dřevin Radvanice a Bartovice a o uzavření 

smlouvy o dílo č. S 0088/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: GRISPA s.r.o., Opavská 395/94, 

794 01 Krnov, IČ 28661222, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 
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e) pro část 5 – výsadba a údržba květinových záhonů a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0089/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: GRISPA s.r.o., Opavská 395/94, 794 01 Krnov,  

IČ 28661222, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 

 

2)  rozhodla v části 1 - sečení ploch zeleně o vyloučení uchazeče - Údržba pozemků, a.s.,  

se sídlem Dělnická 883/46, 736 01 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 28620968, který nesplnil 

všechny stanovené požadavky zadavatele dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smluv o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu  

č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 15. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv o dílo 

na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. dubna 2017. 

1134/59/17 1. projednala žádost MMO OOŽP o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Ostravy, kterým se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou  

se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na volném prostranství a vymezují se prostory  

pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění pozdějších změn  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterým se mění 

obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů  

na volném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn dle přílohy č. 1 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: 11. dubna. 2017, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 11. dubna 2017. 

1135/59/17 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, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

902/47/16 z 21. září 2016, 
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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. 

1136/59/17 1) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 141/2015/MBaI uzavřené dne 31. března 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0119/2017/MBaI s XXXXX, trvale 

bytem XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o udělení souhlasu k podnájmu bytu 

třetí osobě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) uděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. XXXXX, k nájemní smlouvě  

č. 51/2015/MBaI uzavřené s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu, 

 

5) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o udělení souhlasu k podnájmu bytu 

třetí osobě, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

6) uděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. XXXXX, k nájemní smlouvě  

č. 400/2014/MBaI uzavřené s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o uzavření dohody o ukončení nájmu 

bytu, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0122/2017/MBaI  

s XXXXX, trvale bytem XXXXX, k 31. březnu 2017, dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu, 

 

9) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o uzavření dohody o ukončení nájmu 

bytu, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0123/2017/MBaI  

s XXXXX, trvale bytem XXXXX, k 31. březnu 2017, dle přílohy č. 12 předloženého 

materiálu, 

 

11) bere na vědomí zápis č. 3/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 13 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0124/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

13) rozhodla o zrušení záměru pronájmu bytové jednotky č. 5 v domě na ulici Revírní 991/5, 

Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

 

14) ruší usnesení č. 1105/57/17 bod 3) ze dne 22. února 2017, dle přílohy č. 15 předloženého 

materiálu, 

 

15) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-

Vítkovice, IČ: 03983404, o změnu podnájemníka v bytě č. 4, na ulici Pátova 655/2, Ostrava-
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Radvanice, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 vedeného pod č. S 0120/2016/MBaI ke smlouvě  

o nájmu bytu č. 220/2009/OMBŠK ze dne 21. května 2009, se spolkem  

CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404,  

dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 

 

17) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. dubna 2017, 

 

18) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv, dodatků, dohody a souhlasu  

dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. dubna 2017. 

1137/59/17 1) projednala žádost paní XXXXX o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části 

pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 5 m2, pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 957/2  

na vodovodní řad, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0126/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části 

pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s paní XXXXX, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost pana XXXXX o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části 

pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

v rozsahu služebnosti cca 5 m2, pro napojení stávajícího rodinného domu č. p. 961/10  

na vodovodní řad, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0217/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části 

pozemku parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s panem XXXXX, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. dubna 2017, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0126/2017/MBaI, a č. S 0127/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo 

umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. dubna 2017. 

1138/59/17 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o odborné praxi s vysokou školou: Slezská 

univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, se sídlem Univerzitní 

náměstí 1934/3, 73340, Karviná 1, IČ 47813059, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o odborné praxi s vysokou školou: Slezská univerzita  

v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, se sídlem Univerzitní náměstí 1934/3, 

73340, Karviná 1, IČ 47813059, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o odborné praxi včetně 
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hodnocení odborné praxe po jejím ukončení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. března 2017, 5. května 2017. 

1139/59/17 1) rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic, o udělení plné moci č. 5/2017 

panu Richardu Dudkovi, DiS., trvalým pobytem XXXXX, datum narození XXXXX, veliteli 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice, k zastupování statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice ve věci jednání v záležitosti palubních 

jednotek PREMID osvobozených od platby mýtného pro hasičskou jednotku JPO II/2  

č.: 816114 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu plné moci č. 5/2017 dle bodu  

č. 1) tohoto usnesení,    

Z.: Mgr. Šárka Tekielová   T.: 20. dubna 2017. 

1140/59/17 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem 

„Trvalkové záhony na ulici Těšínská“, o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 

o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Údržba pozemků, a.s., se sídlem Dělnická 

883/46, 736 01 Havířov, IČ 28620968, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0090/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová   T: 31. března 2017, 

 

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

č. S 0090/2017/SŘDaŽP o dílo, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. března 2017. 

1141/59/17 1) projednala přijaté nabídky k vyhlášenému záměru pronájmu č. 185 objektu Společenského 

domu v Ostravě - Bartovicích na ulici Bartovická 459/8, společnosti BONVER WIN, a. s., 

sídlem Cholevova 1530/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava – Jih, IČ 25899651, a paní Mgr. Lenky 

Vařekové, sídlem Zimmlerova 2939/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle příloh  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla nesouhlasit s pronájmem objektu Společenského domu v Ostravě - Bartovicích 

společnosti BONVER WIN, a. s., sídlem Cholevova 1530/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava – Jih, 

IČ 25899651, 

 

3) bere na vědomí zpětvzetí nabídky paní XXXXX, sídlem XXXXX, o pronájmu, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) souhlasí se zasláním oznámení o ukončení nájmu paní XXXXX, sídlem XXXXX,  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o novém záměru pronájmu objektu Společenského domu v Ostravě-Bartovicích, 

na ulici Bartovická 459/8, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, s úpravou, že v objektu 

nebudou provozovány činnosti dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

 

6) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ dle přílohy 

č. 5 předloženého materiálu, ve složení: 

1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda 

2. Bc. Aleš Boháč, MBA 

3. Petra Janečková 

 

7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 

 č. 2, 4 a 5 tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. března 2017, 

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu záměru pronájmu a oznámení o ukončení 

nájmu dle bodů č. 4 a 5 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. března 2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka         místostarosta 


