Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
40. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 29. srpna 2012
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
933/40/12 1. schvaluje program 40. schůze rady městského obvodu konané dne
29. srpna 2012.
934/40/12 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, bod 2. z 9. května 2007,
1817/70, bod 7 a) z 2. prosince 2009,
2085/79 z 21. dubna 2010 + 2200/82 z 2. června 2010,
78/4, bod 4. z 19. ledna 2011,
146/7 bod 4. z 2. března 2011
772/33/12 z 25. dubna 2012,
773/33/12 z 25. dubna 2012
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.
935/40/12 1. bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002
zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4. ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu
k projednání,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. září 2012.
936/40/12 1. schvaluje termín a místo konání 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice dne 13. září 2012 v 16:00 hodin ve Společenském domě v Ostravě –
Bartovicích a stanoví návrh programu zasedání:
- 16:00 hodin – zahájení
- Schválení programu
- Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání
- Volba ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
- Volba návrhové komise
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Poř. č.
Název materiálu
Předkladatel materiálu:
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu, Mgr. Šárka Tekielová
2. Petice za odvolání ředitelky Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55,
příspěvková organizace, Ing. Štěpán Košťál
3. Zápisy z jednání finančního výboru, Mgr. Šárka Tekielová
4. Zápisy z jednání kontrolního výboru , Mgr. Šárka Tekielová
5. Protokol z kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku komunálních služeb,
Mgr. Šárka Tekielová
6. Zpráva o vyřízení stížnosti na svolání 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu,
Mgr. Šárka Tekielová
7. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden – červenec 2012,
Mgr. Šárka Tekielová
8. Smlouva o poskytnutí podpory od SFŽP ČR na financování projektu „Obnova zeleně
na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“, Mgr. Šárka Tekielová
9. Darovací smlouva na finanční dar pro Základní uměleckou školu Edvarda Runda,
Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, Mgr. Šárka Tekielová
10. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 291/2 v k. ú. Radvanice, Ing. Štěpán Košťál
11. Kupní smlouva na pozemek parc. č. 1820/1 v k. ú. Bartovice, Ing. Štěpán Košťál
- Diskuze
- Závěr.
937/40/12 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,
o stanovisko k umístění vzorkové prodejny interiérových dveří a obložkových zárubní
a sklad těchto výrobků na pozemcích p.č. 1689, 1690/1v katastrálním území Bartovice dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s umístěním vzorkové prodejny interiérových dveří a skladu na pozemcích
p.č. 1689, 1690/1 v katastrálním území Bartovice dle přílohy č. 2 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: 7. září 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 7. září 2012.
938/40/12 1. projednala žádost Leony Ciprysové, xxx o souhlas s otevřením a provozováním zařízení
ke
sběru
a
výkupu
kovového
odpadu
a neželezných kovů na pozemku p.č. 1707/8 v katastrálním území Radvanice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. nesouhlasí s otevřením a provozováním zařízení ke sběru a výkupu kovového odpadu a
neželezných kovů na pozemku p.č. 1707/8 v katastrálním území Radvanice dle přílohy č. 2
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: 7. září 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
k otevření a provozování zařízení ke sběru a výkupu kovového odpadu a neželezných kovů
na pozemku p.č. 1707/8 v katastrálním území Radvanice,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 7. září 2012.
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939/40/12 1. schvaluje požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2013
a kapitálový výhled na léta 2014 – 2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit předání požadavků městského obvodu
Radvanice a Bartovice na kapitálový rozpočet města Ostravy pro rok 2013 a kapitálový
výhled na léta 2014 – 2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu Magistrátu města
Ostravy,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. srpna 2012.
940/40/12 1. projednala Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční
kontroly městského obvodu v roce 2012 vyhotovenou odborem interního auditu a kontroly
Magistrátu města Ostravy, č.j. SMO/230325/12/IAK/Něm, ze dne 10. srpna 2012,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. schvaluje opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hodnocení
přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2012
dle Příkazu č. 2/2012 uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá starostce městského obvodu zaslat odboru interního auditu a kontroly Magistrátu
města Ostravy písemné vyjádření včetně opatření k odstranění nedostatků a usnesení rady
městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. září 2012.
1.
projednala
oznámení
podnikající
fyzické osoby – Ing. Jan Mareš – Parkservis
941/40/12
(IČ 15488357) o vzniku nové obchodní společnosti PARKSERVIS Mareš s.r.o.
(IČ 28648285) a s tím související přechod práv a povinností na nově vzniklou společnost,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o přechodu práv a povinností č. S 0415/2012/MBaI
ze smlouvy o dílo vedené pod č. S 0715/2010 a dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0164/2011,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 7. září 2012,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. září 2012.
942/40/12 1. projednala sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava o prověřování majetkoprávních vztahů k bytovému domu č. p. 875
na pozemku p. č. 1164/56 a pozemku p. č. 1164/56, k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o postoupení sdělení vč. 12-ti příloh Magistrátu města Ostravy, jako budoucímu
vlastníku nemovitosti k provedení zápisu nemovitého majetku dle bodu 1 (bytový dům č. p.
875 na pozemku p. č. 1164/56 a pozemku p. č. 1164/56, k. ú. Radvanice, obec Ostrava)
do katastru nemovitostí, resp. k dalšímu majetkoprávnímu řízení, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 7. září 2012,
4. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, o postoupení sdělení se všemi
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dostupnými listinami odboru majetkovému Magistrátu města Ostravy k dalšímu
majetkoprávnímu řízení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 7. září 2012.
943/40/12 1. bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – červenec 2012 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – červenec 2012 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3,
3. ukládá starostce městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden - červenec 2012 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. září 2012.
944/40/12 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem
„Rekonstrukce chodníku podél ul. Čapkova v Ostravě - Radvanicích“ a zaslání výzvy
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zájemcům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy 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. Štěpán Košťál, místostarosta
3. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
3. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. ukládá vedoucímu 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 plnění veřejné zakázky dle bodu č. 1. tohoto
usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing Věra Raisová
T: 26. září 2012.
945/40/12 1. bere na vědomí zápis č. 8/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského
obvodu konaného dne 20. srpna 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 8/2012 dle bodu 1. tohoto usnesení
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k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. září 2012.
946/40/12 1. schvaluje dodatek č. 3 ke Směrnici č. 4/2007 pro nakládání s finančními prostředky,
postupy v účetnictví a další ustanovení s účinností od 1. září 2012 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit všechny úkony spojené s vydáním
dodatku dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. srpna 2012.
947/40/12 1. projednala kupní smlouvu č. 407/2012/MBaI na převod vlastnického práva,
a to k pozemku parc. č. 291/2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodnout
o převodu nemovitosti - pozemek parc. č. 291/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
o výměře 92 m² v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 1962
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště
Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,
se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ 716 00, IČ 00845451-17 jako
prodávajícím a p. Martinem Bundilem, adresou xxx, jako kupujícím, za dohodnutou cenu
41.400,-- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o převodu
nemovitosti zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 13. září 2012.
948/40/12 Rozhodla o stažení materiálu č. 15 „Kupní smlouva na pozemek parc. č. 508/2 v k. ú.
Radvanice“ z programu schůze rady
949/40/12 1. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 11/2012“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu pro zmocněnce JUDr. Miroslava Pavelku, advokáta zapsaného
u ČAK v Praze pod evid.č. 3061, se sídlem Petřvald 353, 742 60 Petřvald k zastupování
žalovaného Statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská
281, 716 00 Ostrava ve věci o určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu vůči žalobci:
Josefu Ráčkovi, bytem xxx,
a aby v tomto řízení zastupoval žalovaného u Okresního soudu v Ostravě ve všech právních
věcech, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy
a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatňované nároky, vzdával se nároků,
podával opravné prostředky, námitky, nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky,
plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval,
2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci dle bodu 1 tohoto usnesení
Z.: Mgr. Šárka Tekielová
T.: 10. září 2012.
950/40/12 1. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 410/2012/MBaI s p. Evou
Havlínovou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného
pod č. 411/2012/MBaI, s p. Ludvíkem Tomanovičem, bytem xxx, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu, vedeného pod č. 412/2012/MBaI,
s p. Josefem Kmeťem, bytem xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
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4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 413/2012/MBaI s p. Blankou Vůjtkovou,
bytem xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného pod
č. 414/2012/MBaI, s p. Hanou Švidrnochovou, bytem xxx, dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu,
6. rozhodla o nesnížení nájemného v bytovém domě na ul. Pátova 656, v bytech č. 1, 4, 5,
7 a 8 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1 - 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 15. září 2012,
8. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o ukončení nájmu bytu,
dodatků ke smlouvám o nájmu bytů a smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1 – 5 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2012.
951/40/12 1. rozhodla o uznání dluhu a splátkového kalendáře s dlužníky manželi Jiřím a Michaelou
Sněhotovými, bytem xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 15. září 2012,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu uznání dluhu dle bodu 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 15. září 2012.
952/40/12 1. projednala kupní smlouvu č. 409/2012/MBaI na převod vlastnického práva,
a to k pozemku parc. č. 1820/1 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodnout
o převodu nemovitosti - pozemek parc. č. 1820/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 2380 m² v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 1048
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště
Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice,
se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ 716 00, IČ 00845451-17 jako
prodávajícím a PYREX, spol. s r.o., se sídlem Havířov-Město, Marxova 372, PSČ 736 01,
jako kupujícím, za dohodnutou cenu 590.390,-- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit doporučení k rozhodnutí o převodu
nemovitosti zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 13. září 2012.
1.
projednala
žádost
ČEZ
Distribuce,
a.s. prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o.,
953/40/12
Orlová-Lutyně, o zřízení věcného břemene na stavbu „Ova, Radvanice, p. Konvička,
přípojka NN“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 418/2012/MBaI o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17, na části
pozemku parc. č. 3227/4, ostatní plocha, ostatní komunikace na ul. Maryčky Magdonové
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v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Ova, Radvanice, p. Konvička,
přípojka NN“ 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 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši
5.520,-- Kč + 1.104,-- Kč 20% DPH, celkem 6.624,-- Kč, včetně 20% DPH, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle tohoto
usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 7. září 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 7. září 2012.
954/40/12 1. souhlasí se zněním návrhu odpovědi na podání s názvem „Petice za odvolání ředitelky
Základní školy Ostrava-Radvanice, p.o., Trnkovecká 55/867, 716 00 Ostrava-Radvanice
dle čl. 18 Listiny základních a práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním“ dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat odpověď dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Magistrátu města Ostravy, odboru interního auditu a kontroly a odboru legislativnímu a
právnímu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. srpna 2012,
3. ukládá místostarostovi městského obvodu předložit návrh odpovědi dle bodu č. 1 tohoto
usnesení, k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 13. září 2012.
955/40/12 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem
„Celoplošná oprava místních komunikací v městském obvodě Radvanice a Bartovice“
a zaslání písemné výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce zájemcům 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. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
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2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření
smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky dle bodu č. 1. tohoto usnesení, radě městského
obvodu k projednání,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 26. září 2012.
956/40/12 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3, zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem
„Rozšíření ulice U Lípy v Ostravě-Radvanicích – 2. část“ a zaslání písemné výzvy
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3, předloženého materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
3. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
2. Richard Dudek, DiS., místostarosta
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření
smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky dle bodu č. 1. tohoto usnesení, radě
městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 26. září 2012.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

