Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 53. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 31. března
2021
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
938/53/21
939/53/21

940/53/21

Obsah
1) schvaluje program 53. schůze rady městského obvodu konané dne 31. března 2021.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,
že usnesení 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.
1) projednala návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Základní
umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4,
příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru ve výši 30.000 Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava,
Ostrava–Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193,
schváleného v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice na rok 2021, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zmocnit starostu městského obvodu
podpisem darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva,

941/53/21

4) ukládá starostovi předložit návrh na uzavření smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost paní xxxxx, trvale bytem xxxxx, o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok
2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a návrh smlouvy o poskytnutí finančního
daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2021 paní xxxxx, narozené xxxxx,
trvalým bydlištěm xxxxx, a to ve výši 20.000 Kč a schvaluje návrh smlouvy
o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) schvaluje rozpočtové opatření, který se
zvýší financování
na pol. 8115
o 20 tis. Kč,
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zvýší běžné výdaje
na § 5399, pol. 5492

o 20 tis. Kč,

4) zmocňuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního
daru z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice
na rok 2021,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 15. dubna 2021,

942/53/21

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 3 tohoto usnesení a zajistit uzavření darovací smlouvy s žadatelem dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 15. dubna 2021.
1) projednala návrh darovací smlouvy č. S 0094/2021/SŘDaŽP dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0094/2021/SŘDaŽP na finanční dar
ve výši 500.000 Kč určený na zhotovení chodníků a mobiliáře v rámci realizace projektu
„Revitalizace zeleně kolem domů s pečovatelskou službou v Ostravě – Bartovicích“
s dárcem Liberty Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, PSČ
719 00 Ostrava-Kunčice, 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: 30. dubna 2021,

943/53/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu darovací
smlouvy č. S 0094/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2021.
1) projednala žádost ze dne 26. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 275/1, ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0095/2021/MBaI s paní xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2021,

944/53/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0095/2021/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2021.
1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci xxxxx, sídlem xxxxx,
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0104/2021/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 847, o celkové výměře 2.232
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „Ostrava – Bartovice 875/2, příp. NNk“ a umožnit přístup k této stavbě
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v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného
– ČEZ Distribuce a. s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2021,

945/53/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. S 0104/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. dubna 2021.
1) projednala žádost ze dne 1. února 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Vodovodní přípojky na parc. č. 798/42, 798/7, k. ú Radvanice“, pro pozemek parc. č.
798/4, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vodovodní přípojky
na parc. č. 798/42, 798/7, k. ú Radvanice“, pro pozemek parc. č. 798/4, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 23. března 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby
„Novostavba RD Uno City p. č. 1685/1 a 1685/7“, pro pozemky parc. č. 1725
a 1732, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD Uno
City p. č. 1685/1 a 1685/7“, pro pozemky parc. č. 1725 a 1732, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2021,

946/53/21

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. dubna 2021.
1) projednala žádost ze dne 7. ledna. 2021, podanou paní xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 690/23, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0102/2021/MBaI s xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 23. září 2020, podanou panem xxxxx, bytem
xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 3277/16, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové
výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0103/2021/MBaI s manželi xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 24. února 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/5, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24
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m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0105/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2021,

947/53/21

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv
č. S 0102/2021/MBaI, S 0103/2021/MBaI a S 0105/2021/MBaI dle bodů č. 2, 4 a 6
tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2021.
1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu „Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu
potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji V“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se zapojením Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci
v Moravskoslezském kraji V“,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasného stanoviska zřizovatele
se zapojením Mateřské školy Ostrava– Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. dubna 2021,
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení
dle bodů č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 9. dubna 2021,

948/53/21

5) ukládá ředitelce Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové
organizace, zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Dana Lérová
T: dle zadávacích podmínek výzvy.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o souhlas zřizovatele s předložením žádosti o poskytnutí podpory z Fondu
pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s předložením žádosti Základní školou Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvkovou organizací, o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené
znečištěním ovzduší,
3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasu zřizovatele s předložením
žádosti o podporu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Základní školou
Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. dubna 2021,
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení
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T: 9. dubna 2021,

5) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Hana Ostřanská
T: dle zadávacích podmínek výzvy.
1) projednala návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo č. S 0601/2017/SŘDaŽP
na zajištění odběru, odvozu a likvidace stavební suti ze sběrného dvoru v Ostravě –
Radvanicích se společností OZO Ostrava, s.r.o., IČ 62300920, se sídlem Frýdecká
680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. S 0601/2017/SŘDaŽP
na zajištění odběru, odvozu a likvidace stavební suti ze sběrného dvoru v Ostravě –
Radvanicích se společností OZO Ostrava, s.r.o., IČ 62300920, se sídlem Frýdecká
680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice, 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: 30. dubna 2021,

950/53/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dohody
o ukončení smlouvy o dílo č. S 0601/2017/SŘDaŽP na zajištění odběru, odvozu
a likvidace stavební suti ze sběrného dvoru v Ostravě – Radvanicích dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2021.
1) projednala žádost ze dne 8. března 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemků parc. č. 2027/107, ostatní plocha, o celkové výměře 20 m2 a par. č.
2027/108, ostatní plocha, o celkové výměře 22 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemků parc. č. 2027/107, ostatní plocha,
o celkové výměře 20 m2 a par. č. 2027/108, ostatní plocha, o celkové výměře 22 m2,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2021,

951/53/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2021.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0105/2018/MBaI uzavřené dne 1. dubna 2018, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0100/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0038/2019/MBaI uzavřené dne 13. února 2019, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0101/2021/MBaI s xxxxx, trvale
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bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0510/2020/MBaI uzavřené dne 26. října 2020, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0098/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0108/2019/MBaI uzavřené dne 15. března 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého
materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0096/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0140/2019/MBaI uzavřené dne 28. března 2019, dle přílohy č. 5 a) předloženého
materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0097/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu č. 4, na ulici xxxxx, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0099/2021/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 30. dubna 2021, dle přílohy č. 6 b) předloženého
materiálu,
13) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2021,

952/53/21

14) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2021.
1) projednala žádost ze dne 29. ledna 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností
TRABBAU, a. s., sídlem Lublaňská 1002, 120 00 Praha 2, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Ostrava – Radvanice 3277/16, NN“, a to na části pozemku parc. č. 3277/14, ostatní
plocha, jiná plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 18 bm,
dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0081/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 3277/16,
NN“, a to na části pozemku parc. č. 3277/14, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 18 bm, dle přílohy č. 1 c)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 19. února 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností
PROFIPROJEKT s. r. o., sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek – Místek, o uzavření
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smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést
stavbu „IV-12-8019962/VB/02“, a to na části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 11 bm,
dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0109/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „IV-12-8019962/VB/02“, a to na
části pozemku parc. č. 2805, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 11 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 1. února 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností
NOVPRO FM s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
„Petřvald u Karviné, KA_0264, rekons. DTS“, a to na části pozemku parc. č. 3261,
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebnosti cca 5 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0110/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Petřvald u Karviné, KA_0264,
rekons. DTS“, a to na části pozemku parc. č. 3261, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 3 c)
předloženého materiálu,
7) projednala žádost ze dne 15. března 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupen panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka na parc. č.
798/42, 798/7, k. ú. Radvanice, a to na částech pozemků parc. č. 798/4, zahrada a parc.
č. 798/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0111/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka na parc. č.
798/42, 798/7, k. ú. Radvanice, a to na částech pozemků parc. č. 798/4, zahrada a parc.
č. 798/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 15 bm, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 20. dubna 2021,

953/53/21
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10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách
budoucích č. S 0081/2021/MBaI, S 0109/2021/MBaI, S 0110/2021/MBaI
a S 0111/2021/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 20. dubna 2021.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce zpevněných
ploch na hřbitově v Radvanicích, II. etapa“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání
veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
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2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch
na hřbitově v Radvanicích, II. etapa“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání
veřejných zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic, odbor majetkový,
bytový a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic, odbor majetkový,
bytový a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

954/53/21

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smluv o dílo na předmětnou veřejnou
zakázku radě městského obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek
a pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu pod
názvem „Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice“, o výběru
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0077/2021/MBaI zhotovitelem
HEPA group s. r. o., Ježkova 1054/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 26855071,
dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu,
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smluv o dílo č. S 0077/2021/MBaI,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 7. dubna 2021,

955/53/21
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3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0077/2021/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 7. dubna 2021.
1) projednala návrh příkazní smlouvy č. S 0114/2021/SŘDaŽP mezi společností
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PROENVAS s.r.o., IČ 06969119, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice na zajištění administrace
zadávacího řízení pro akci „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu
na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0114/2021/SŘDaŽP mezi společností
PROENVAS s.r.o., IČ 06969119, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice
a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice na zajištění administrace
zadávacího řízení pro akci „Stavební úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu
na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit
realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 9. dubna 2021,

956/53/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu příkazní smlouvy
č. S 0114/2021/SŘDaŽP dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. dubna 2021.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Stavební
úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“
a zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „Stavební
úpravy a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“
a zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Mgr. Milan Konečný, specialista zadávacího řízení společnosti PROENVAS s.r.o.
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Michaela Filipiecová, specialista zadávacího řízení společnosti PROENVAS
s.r.o.
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Mgr. Milan Konečný, specialista zadávacího řízení společnosti PROENVAS s.r.o.
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
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2. Jana Cielecká, pověřená vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Michaela Filipiecová, specialista zadávacího řízení společnosti PROENVAS
s.r.o.
4) 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 na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2
tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 26. května 2021.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů.
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