Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
90. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 10. září 2014
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
2108/90/14 1. schvaluje program 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10. září 2014.
2109/90/14 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 z 29. dubna 2007,
1040/22 z 24. 9. 2008,
2085/79 z 21.4.2010,
2200/82 z 2.6.2010
78/4, bod 4. z 19. ledna 2011,
146/7 bod 4. z 2. března 2011,
772/33/12 z 25. dubna 2012,
1169/49/13 z 16. 1. 2013,
1514/63/13 z 14. 8. 2013,
1777/73/14 bod 3. z 15. ledna 2014,
1779/73/14 z 15. ledna 2014,
2050/87/14 z 30. července 2014
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.
2110/90/14 1) rozhodla o zrušení všech svých platných, dříve přijatých usnesení, kterými byl schválen
vzor smlouvy na pronájem hrobových míst na hřbitově v Radvanicích a Bartovicích, kterými
byli pověřeni vedoucí odboru majetkového, bytového a školství nebo vedoucí odboru
majetkového, bytového a investic k podpisu smluv na pronájem hrobových míst, a jimiž byly
stanoveny ceny za pronájem hrobových míst,
2) schvaluje vzor nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst na hřbitově v Radvanicích
a Bartovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) stanoví:
a) cenu za pronájem hrobového místa ve výši 40,- Kč/ m2/rok,
b) cenu za pronájem schránky v kolumbáriu ve výši 200,- Kč/ rok/schránka,
c) cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa a schránky v kolumbáriu ve výši 50,Kč/rok,
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4) zmocňuje s účinností od přijetí tohoto usnesení vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic k podpisu nájemních smluv na pronájem hrobových míst dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: trvale.
2111/90/14 1) projednala žádost o posouzení návrhu Generelu veřejného osvětlení statutárního města
Ostravy dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy dle příloh
č. 1, 2 předloženého materiálu a návrhem odpovědi dle přílohy č. 3 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: 15. září 2014,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu odpovědi dle
přílohy č. 3 tohoto materiálu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. září 2014.
2112/90/14 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky na služby pod názvem „Provedení zimní údržby
místních komunikací a ploch na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“ a zaslání
písemné výzvy zájemcům k podání nabídek na dodavatele předmětné služby v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu,
2) jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3) 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 o dílo na veřejnou zakázku dle bodu č. 1. tohoto usnesení, radě městského
obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 8. října 2014.
2113/90/14 1) rozhodla o odpisu nedobytných pohledávek za pokuty uložené dle zákona o přestupcích
v celkové částce 12 000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí informaci o odpisu nedobytných pohledávek za poplatky ze psů ve výši
600 Kč,
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3) ukládá pracovníci pověřené vedením odboru financí a rozpočtu odúčtovat pohledávky
dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 30. září 2014.
2114/90/14 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011,
2) souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2011,
3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat
stanovisko k návrhu vyhlášky dle bodu 1 tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 22. září 2014.
1)
rozhodla
o
upuštění
od
vymáhání
nákladů
ve výši 5 940 Kč spojených s pohřbením
2115/90/14
zesnulého Petara Vassileva Koleva, po dědicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat odbor financí
a rozpočtu úřadu městského obvodu o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 24. září 2014.
2116/90/14 1) projednala smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem k projektu MŠMT, dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
zastoupenou Mgr. Hanou Ostřanskou,
a
SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.
se sídlem Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc, zastoupenou Ing. Jaroslavem Novotným,
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu MŠMT
mezi:
Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
zastoupenou Mgr. Hanou Ostřanskou,
a
SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o.
se sídlem Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc, zastoupenou Ing. Jaroslavem Novotným,
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 15. září 2014.
2117/90/14 1) projednala žádost Jany Demkové o vydání urny s ostatky jejího zemřelého otce Leopolda
Freiherra, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním urny s ostatky zemřelého Leopolda Freiherra jeho dceři Janě Demkové,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat Janu Demkovou
o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 24. září 2014.
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2118/90/14 1) projednala žádost a rozhodla o uzavření dodatku č. 2, vedeného pod č. S 375/2014/MBaI,
ke smlouvě o nájmu bytu č. S 329/2012/MBaI s p. Danielem Konůpkou, bytem xxxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. září 2014,
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. září 2014.
2119/90/14 1) rozhodla o záměru prodeje dřevní hmoty stromů určených k pokácení ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, stojících na pozemcích
p. č. 631/2 a p. č. 632 v k.ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 25. září 2014.
2120/90/14 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují přijaté investiční transfery od obcí
pol. 4221, ÚZ 3500
zvyšují běžné příjmy
na § 3613, pol. 2132

o 2 414 tis. Kč
o

36 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500

o 2 414 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5169
na § 6171, pol. 5172
na § 6171, pol. 5138

o
o
o

100 tis. Kč
65 tis. Kč
10 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5171
na § 6171, pol. 5137
na § 6171, pol. 5167
na § 3113, pol. 5331, org. 8

o
o
o
o

100 tis. Kč
65 tis. Kč
10 tis. Kč
36 tis. Kč

2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové
opatření dle bodu 1) tohoto usnesení
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 24. září 2014.
2121/90/14 1) projednala žádost o potvrzení Osvědčení o řádném plnění zakázky na služby předložené
společností Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, IČ: 25597001, jehož
předmětem je vyjádření, že byly poskytnuty komplexní poradenské a konzultační služby
související se zakázkou a výběrovým řízením na zakázku „Snížení energetických ztrát
v objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“ řádně, odborně a dle předem
stanoveného harmonogramu plnění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o potvrzení Osvědčení o řádném plnění zakázky na služby předložené společností
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, IČ: 25597001, jehož předmětem
je vyjádření, že byly poskytnuty komplexní poradenské a konzultační služby související se
zakázkou a výběrovým řízením na zakázku „Snížení energetických ztrát v objektu MŠ na ul.
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Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“ řádně, odborně a dle předem stanoveného
harmonogramu plnění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 25. září 2014,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Osvědčení o řádném plnění zakázky
na služby dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. září 2014.
2122/90/14 1) projednala žádost o potvrzení Osvědčení objednatele předložené firmou SLONKA s. r. o.,
Nádražní 20/142, 702 00 Ostrava-Moravská, IČ: 26852659, jehož předmětem je vyjádření
městského obvodu o pracích, které byly provedeny odborně, kvalitně, dokončeny v řádném
termínu a za smluvenou cenu pro zakázku „Stavební úpravy bytového domu na ulici Čapkova
54, 56, 58 v Ostravě-Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o potvrzení Osvědčení objednatele předložené firmou SLONKA s. r. o., Nádražní
20/142, 702 00 Ostrava-Moravská, IČ: 26852659, jehož předmětem je vyjádření městského
obvodu o pracích, které byly provedeny odborně, kvalitně, dokončeny v řádném termínu a za
smluvenou cenu pro zakázku „Stavební úpravy bytového domu na ulici Čapkova 54, 56, 58
v Ostravě-Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 25. září 2014,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu Osvědčení objednatele dle bodu 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. září 2014.
2123/90/14 bere na vědomí informaci o organizačním opatření městského obvodu Radvanice a Bartovice
k zajištění Radvanických slavností, které se uskuteční dne 20. září 2014 na parkovišti ul.
Poláškova (areál bývalého koupaliště) v Ostravě - Radvanicích.
1) souhlasí s uzavřením darovací smlouvy č. S 0351/2014/MBaI se základní organizací
Tisková
Českého zahrádkářského svazu Ostrava – Bartovice, Březová 474/, 717 00 Ostrava –
oprava
Bartovice, IČ 73214426, a to jako spoluúčast na pokrytí nákladů na zajištění svozu trávy,
usnesení
2078/88/14 větví a listí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s úpravou podmínek předložení
vyúčtování čerpání finančního daru,
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. srpna 2014,
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu 1 tohoto
usnesení
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2014.

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta
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Richard Dudek, DiS.
místostarostarosta

