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Usnesení  
85. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

1642/85/18 1) schvaluje program 85. schůze rady městského obvodu konané dne 11. dubna 2018. 
1643/85/18 
 

1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 17/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání 
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                 T: dle termínu zastupitelstva. 

1644/85/18 
 

1) bere na vědomí zápis č. 33/2018 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 26.2.2018 dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu. 

1645/85/18 
 

1) projednala návrh Smlouvy o vymezeném užívání nemovitosti v Základní škole Ostrava – 
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o vymezeném užívání nemovitosti dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy 
Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, Ostrava – Radvanice, o usnesení rady městského 
obvodu dle bodu č. 2, 
Z: Mgr. Martina Škovránová                          T: 18. dubna 2018. 

1646/85/18 
 

1) bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí vč. protokolu o kontrole dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) bere na vědomí výsledek šetření stížnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace předložit zřizovateli písemně, jaká adekvátní opatření k prevenci nedostatků 
zjištěných při inspekční činnosti Českou školní inspekcí byla na základě protokolu o kontrole 
č.j. ČŠIT-394/18-T přijata, 
Z: Mgr. Hana Ostřanská           T: 18. dubna 2018, 
 
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy 
Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace dle bodu č. 3), 
Z: Mgr. Martina Škovránová           T: 13. dubna 2018, 
 
5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství uzavřít stížnost zákonného zástupce 
nezletilého T.S. s ohledem na výsledek šetření stížnosti dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a informovat jej o případných opatřeních přijatých k nápravě, 
Z: Mgr. Martina Škovránová           T: 20. dubna 2018, 
6) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat Českou školní inspekci 
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o vyřízení stížnosti zákonného zástupce nezletilého T.S. a o případných opatřeních přijatých 
k nápravě, 
Z: Mgr. Martina Škovránová           T: 20. dubna 2018. 

1647/85/18 
 

1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/28, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou paní K. K., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/28 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě, 
 
3) projednala nabídku k odkupu garáží na pozemcích parc. č.  2027/42 a par. č. 2027/29, obě 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou panem O. K., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 a) 
předloženého materiálu, 
 
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/42, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetím osobám, 
 
5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/29, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetím osobám, 
 
6) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  2027/64, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, podanou spolumajiteli paní J. M. bytem xxxxx, panem I. M., bytem xxxxx, panem J. 
M., bytem xxxxx, panem J. M., bytem xxxxx, paní M. N., bytem xxxxx, paní M. S., bytem 
xxxxx, paní A. T., bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
7) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/64 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, třetí osobě, 
 
8) projednala nabídku k odkupu hospodářské budovy na pozemku parc. č.  2730/2, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, podanou paní K. F., bytem xxxxx a panem M. F., bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
9) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva 
a prodej hospodářské budovy na pozemku parc. č. 2730/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
manželům Z., 
 
10) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat 
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodů č. 2, 4, 5, 7 
a 9 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková            T: dle termínu Rady města Ostravy, 
 
11) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2, 4, 5, 7 a 9 tohoto 
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: dle termínu zastupitelstva. 

1648/85/18 
 

1) projednala žádost ze dne 8. března 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035, zastoupena firmou 
ENEPRO Energo s. r. o., sídlem Krnovská 54, 746 01 Opava, o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „IE-12-8004480 
Ostrava, U Důlňáku, DTS, VNk, NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 1935, ostatní 
komunikace, ostatní plocha a parc. č. 1899, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 132 m2, dle příloh č. 1 a 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0158/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
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služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „IE-12-8004480 Ostrava, U Důlňáku, 
DTS, VNk, NNk“, a to na částech pozemků parc. č. 1935, ostatní komunikace, ostatní plocha 
a parc. č. 1899, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu 
služebnosti cca 132 m2, 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: Petra Janečková            T:   30. dubna 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 
č. S 0158/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, 
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T:   30. dubna 2018. 

1649/85/18 
 

1) projednala žádost společnosti RESIDOMO, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 
Ostrava, IČ: 05253268, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0157/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 3110/2, o výměře 14 705 m2, 
ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. č. 3117/1, o výměře 1 713 m2, ostatní komunikace, 
ostatní plocha, parc. č. 3122, o výměře 501 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, vše 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „51JA-17_Zřízení kanalizačních 
přípojek vč. ČOV, ul. Šmídova č. p. 836, 805, 833, 654 a 1168 Ostrava - Radvanice“ 
a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to 
ve prospěch oprávněného – společnosti RESIDOMO, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, 
702 00 Ostrava, IČ: 05253268, 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: Petra Janečková   T:   30. dubna 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. S 0157/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T:   30. dubna 2018. 

1650/85/18 
 

1) projednala žádost ze dne 20. března 2018, podanou paní Mgr. K. F., bytem xxxxx, 
o pronájem pozemku parc. č. 2027/125, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2 

v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/125, zastavěná plocha 
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 
předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 26. března 2018, podanou panem D. H., bytem xxxxx, 
o pronájem pozemku parc. č. 2027/76, 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 schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/76, zastavěná plocha 
a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 
předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost ze dne 14. března 2018, podanou paní H. A., bytem xxxxx, o pronájem 
pozemku parc. č. 2027/32, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2 v  k. ú. 
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Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/32, zastavěná plocha 
a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) 
předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost ze dne 21. března 2018, podanou paní Z. K., bytem xxxxx, o pronájem 
části pozemku parc. č. 2097, zeleň, ostatní plocha, o celkové výměře 40 m2 v  k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2097, zeleň, ostatní plocha, 
o celkové výměře 40 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) 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: Petra Janečková   T:   30. dubna 2018, 
 
10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů, dle bodů 
č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   30. dubna 2018. 

1651/85/18 
 

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, 
1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018, 
 
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. 

1652/85/18 
 

1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0156/2018/SŘDaŽP „Zajištění údržby 
veřejné zeleně v roce 2018 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 – 
sečení pozemků a silniční zeleně“, se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo S 0156/2018/SŘDaŽP pod názvem „Zajištění údržby 
veřejné zeleně v roce 2018 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 – 
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sečení pozemků a silniční zeleně“, se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 31. dubna 2018, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0156/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA            T: 31. dubna 2018. 

1653/85/18 
 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pod názvem „Chodník podél ulice Čapkovy, Radvanice“ a návrh na zaslání výzvy k podání 
nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pod názvem „Chodník podél ulice Čapkovy, Radvanice“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
3) jmenuje: 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
 

 
náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
hodnotící komisi ve složení: 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
 

náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
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: 22. května 2018. 

1654/85/18 1) projednala dodatek č. 5 vedený pod č. S 0160/2018/MBaI k pojistné smlouvě 
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 č. 706 -58635-19, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 5 vedený pod č. S 0160/2018/MBaI k pojistné smlouvě 
č. 706-8635-19, sjednané s Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 
Praha 1, IČ 45272956, 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: Petra Janečková            T:   30. dubna 2018, 
 
4) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018, kterým se  
snižují běžné výdaje 
na § 3613, pol. 5137                                                  o 12 tis. Kč   
zvyšují běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5163                                                  o 12 tis. Kč, 
 
5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu 
č. 4 tohoto usnesení 
Z: Ing. Renáta Spěváková                                T: 30. dubna 2018, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 5 vedeného 
pod č. S 0160/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 30. dubna 2018. 

1655/85/18 1) projednala dodatek č. 18/2018, vedený pod č. S 0159/2018/MBaI ke smlouvě o výpůjčce 
a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 18/2018, vedený pod č. S 0159/2018/MBaI ke smlouvě 
o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000 s Českou republikou – Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh, IČ 70884561, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodu 2 tohoto usnesení,  
Z: Petra Janečková           T: 30. dubna 2018, 
 
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku do účetní 
evidence, 
Z: Ing. Renáta Spěváková          T: 30. dubna 2018, 
 
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová          T: 30. dubna 2018. 

1656/85/18 
 

1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0127/2018/MBaI se Z. M., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0121/2018/MBaI s A. Š., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0130/2018/MBaI s D. B., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S S 0123/2018/MBaI s N. J., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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5) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S S 0120/2018/MBaI s L. K. a V. 
K., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0122/2018/MBaI s O. K., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
 
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0124/2018/MBaI s A. M., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0129/2018/MBaI s L. R. a R. R., 
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
 
9) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0131/2018/MBaI s J. S., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. S 0145/2018/MBaI s L. R., trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 
 
11) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 vedeného pod č. č. S 0132/2018/MBaI s M. V., 
trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
 
12) bere na vědomí zápis č. 4/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu, 
 
13) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0126/2018/MBaI s J. H., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 
 
14) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zajistit realizaci dle bodů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 13 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková                            T: 30. dubna 2018, 
 
15) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 a smlouvy dle bodu 13 tohoto usnesení,      
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                  T: 30. dubna 2018. 
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1657/85/18 
 

1) projednala žádost o záměr pronájmu části budov na parc. č. 1185, parc. č. 1177, parc. 
č. 1176, parc. č. 1181, parc. č. 1180, parc. č 1172, parc. č. 1167, parc. č. 1168, parc. č. 1171, 
parc. č. 1165/1, parc. č. 1164/55, parc. č. 1164/56, parc. č. 1164/57, parc. č. 1164/58, parc. 
č. 1164/59, parc. č. 1164/25, parc. č. 1164/26, parc. č. 1164/22, parc. č. 1164/23, parc. 
č. 1164/24, parc. č. 1164/31, parc. č. 1164/32, parc. č. 1164/27 a parc. č. 1164/28, vše  k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístění zařízení společnosti TEAMCITY 
s. r. o., se sídlem Čihalíkova 9/9, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČ 29451132, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměrů pronájmů části budov na parc. č. 1185, parc. č. 1177, parc. 
č. 1176, parc. č. 1181, parc. č. 1180, parc. č 1172, parc. č. 1167, parc. č. 1168, parc. 
č. 1171, parc. č. 1165/1, parc. č. 1164/55, parc. č. 1164/56, parc. č. 1164/57, parc. č. 1164/58, 
parc. č. 1164/59, parc. č. 1164/25, parc. č. 1164/26, parc. č. 1164/22, parc. č. 1164/23, parc. č. 
1164/24, parc. č. 1164/31, parc. č. 1164/32, parc. č. 1164/27 a parc. č. 1164/28, vše  k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístění zařízení společnosti TEAMCITY 
s. r. o., se sídlem Čihalíkova 9/9, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČ 29451132, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu, po úpravě podmínek v textu v záměru, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
informovat nájemce dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Petra Janečková              T:   30. dubna 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů dle bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová           T:  30. dubna 2018. 

1658/85/18 
 

1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0162/2018/SŘDaŽP „Zajištění údržby 
veřejné zeleně v roce 2018 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 2 – 
rizikové kácení dřevin, údržba dřevin a údržba květinových záhonů“, se společností 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0162/2018/SŘDaŽP „Zajištění údržby veřejné 
zeleně v roce 2018 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 2 – rizikové 
kácení dřevin, údržba dřevin a údržba květinových záhonů“, se společností Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava 
- Zábřeh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                                        T: 31. dubna 2018, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0162/2018/SŘDaŽP dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA            T: 31. dubna 2018. 

1659/85/18 
 

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 
pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových 
nástupišť Olšák“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu 
a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní směrnice 
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pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem 
„Chodník podél ul. Těšínská – úsek Nad Obcí – Újezdní a Údržba autobusových nástupišť 
Olšák“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy 
č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
3) jmenuje: 
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
 
náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
hodnotící komisi ve složení: 
členové 
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
 
náhradníci členů 
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 
2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
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: 22. května 2018.  

1660/85/18 
 

1) projednala návrh souhlasu zřizovatele se zapojením mateřské školy do projektu kraje 
financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera 
s finančním příspěvkem s názvem Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou 
ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí ze zapojením mateřské školy do projektu kraje financovaného z operačního 
programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem 
s názvem Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků 
OP PMP v Moravskoslezském kraji II dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 1 a 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová           T: 12. dubna 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu zřizovatele se zapojením 
mateřské školy do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové 
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem s názvem Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP 
v Moravskoslezském kraji II dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová           T: 12. dubna 2018. 
 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA 
starostka         místostarosta 


