
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

Usnesení  
59. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 5. června 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1387/59/13 schvaluje program 59. schůze rady městského obvodu konané dne 5. června 2013. 

1388/59/13 

 

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, 

1114 bod 6./47/12 z 5. prosince 2012, 

1022 bod 2. b)/43/12 z 10. října 2012, 

1023 bod 3./43/12 z 10. října 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. 

1389/59/13 

 

1. projednala Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, pracovníky Magistrátu města Ostrava,  

sp. zn.: SMO/078506/13/MJ/Raj ze dne 2. 4. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené  

u městského obvodu Radvanice a Bartovice sp. zn.: SMO/078506/13/MJ/Raj ze dne         

2. 4. 2013, 

 

3. projednala Příkaz č. 1/2013 k odstranění nedostatků uvedených v protokole o kontrole 

výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

4. souhlasí s Příkazem č. 1/2013 k odstranění nedostatků uvedených v protokole  

o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, 

 

5. pověřuje vedoucího odboru organizačního a vnitřních věcí, pověřeného zastupováním 

tajemnice úřadu městského obvodu, realizací příkazu dle bodu č. 4. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 19. června 2013, 
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6. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí, pověřeného zastupováním 

tajemnice úřadu městského obvodu, seznámit zastupitelstvo městského obvodu  

s výsledkem kontroly dle bodu č. 2 tohoto usnesení a s přijatým opatřením dle bodu č. 4 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: nejbližší zasedání zastupitelstva. 

1390/59/13 

 

1. projednala návrh 

- obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity, 

- obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška  

č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011  

a obecně závazné vyhlášky č. 11/2012, 

 

2.  a) neschvaluje návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací 

kapacity, 

2. b) schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 13/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 11/2012, 

 

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat stanovisko  

k návrhu vyhlášek dle bodu 1. tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy  

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 6. června 2013. 

1391/59/13 

 

bere na vědomí informaci o organizačním opatření k zajištění vyhodnocení soutěže  

o estetizaci kruhového objezdu v Ostravě-Radvanicích, které se uskutečnilo v úterý  

4. června ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

1392/59/13 

 

1. projednala návrh na poskytnutí finančních darů za umístění v soutěži „Estetizace 

kruhového objezdu v Ostravě – Radvanicích “, 

 

2. a) rozhodla o poskytnutí finančních darů jako odměn v soutěži „Estetizace kruhového 

objezdu v Ostravě – Radvanicích“ a to ve výši  

- 3. 000,- Kč  Patriku Bílému, nar. xxx, bytem xxx, xxx,   

- 2.000,- Kč  Vojtěchu Markovi, nar. xxx, bytem xxx, xxx, 

- 1.000,- Kč Pavle Frankové, nar. xxx, bytem xxx, xxx, 

 

z rozpočtu městského obvodu na rok 2013 a o uzavření smluv o poskytnutí finančních 

darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

b) zmocňuje starostku k podpisu smluv o poskytnutí finančních darů dle bodu 2. a) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová      T: 30. června 2013. 

1393/59/13 

 

bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 15. května 2013 dle přílohy 

předloženého materiálu. 

1394/59/13 

 

1. projednala žádost pana Pavla Schwarze o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu, 
 
2. a) rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku panu Pavlu Schwarzovi, bytem xxx, xxx 
ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu městského obvodu na rok 2013  
na výdaje spojené s účastí jeho dvou synů Ondřeje Schwarze a Vojtěcha Schwarze  
na Mezinárodním mistrovství České republiky Minimoto dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
b) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku  
dle bodu 2. a) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. června 2013. 
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1395/59/13 

 

1. projednala žádost společnosti KONFUCIUS s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku 

na realizaci semináře dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

2. a) rozhodla o neposkytnutí finančního příspěvku společnosti KONFUCIUS s.r.o.,  

IČ: 277779432, ve výši 5.995,- Kč z rozpočtu městského obvodu na rok 2013, 

 

b) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o výsledku projednání 

žádosti dle bodu 2. a) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 30. června 2013. 

1396/59/13 

 

1. rozhodla o záměru pronájmu pozemků: 

a) parc. č. 989/1 zahrada v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 75 m2,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) parc. č. 1129/10 trvalý travní porost v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 

364 m2, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 17. června 2013. 

1397/59/13 

 

1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/16 zastavěná plocha a nádvoří  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 23 m2, dle zákresu ve snímku, který  

je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit,  

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 19. června 2013. 

1398/59/13 

 

bere na vědomí zápis z 25. jednání sociální komise rady městského obvodu, které  

se konalo dne 15. května 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1399/59/13 

 

1. projednala žádost RPG Byty, s.r.o., sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 27769127 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

„Přípojka plynu, ul. Trnkovecká č.p. 246, Ostrava-Radvanice“ na části pozemku  

parc. č. 3210/1  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 158/2013/MBaI o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,                     

IČ 00845451-017 na části pozemku parc. č. 3210/1,  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

strpět umístění stavby „Přípojka plynu, ul. Trnkovecká č.p. 246, Ostrava-Radvanice“         

a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,        

a to ve prospěch oprávněné RPG Byty, s.r.o., sídlem Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-

Moravská Ostrava za jednorázovou úhradu ve výši 9.200,00 Kč + 1.932,00 Kč 21% DPH, 

celkem 11.132,- Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 14. června 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 158/2013/MBaI  

o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu dle bodu 3 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 14. června 2013. 

1400/59/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,  
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 o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší umístění liniové stavby sítě 

elektronických komunikací pro optické připojení ZŠ Trnkovecká v katastrálním území 

Radvanice dle Územního plánu města Ostravy k vydání koordinovaného stanoviska  

(KS 600/2013) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.  souhlasí s umístěním liniové stavby sítě elektronických komunikací pro optické 

připojení ZŠ Trnkovecká 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: 17. června 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 17. června 2013. 

1401/59/13 

 

1. souhlasí s prodejem kopírovacího stroje Konica Minolta Di2510 společnosti COPY 

STAR, s.r.o., IČ:25383370, sídlem Hrušovská 2678/20, 702 00 Ostrava – Přívoz, za částku 

1500,- Kč + 21% DPH, tj. 1815,- Kč vč. DPH, 

 

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu vystavit a zaslat fakturu dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 14. června 2013, 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 14. června 2013. 

1402/59/13 

 

1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, o stanovisko k udělení 

výjimky vjezdu nákladních vozidel autoškol do zákazu vjezdu nákladních vozidel  

z hlediska majetkové správy svěřených místních komunikací III. třídy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. nesouhlasí s udělením výjimky vjezdu nákladních vozidel autoškol do zákazu vjezdu 

nákladních vozidel 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: 17. června 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 17. června 2013. 

1403/59/13 

 

1. rozhodla o zadání veřejné zakázky „Úprava pozemků na p.č. 3/2, 35/3  

v k.ú. Radvanice“ formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního předpisu č. 3/2012  

a zaslání písemné výzvy k podání nabídek na provedení díla 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. Richard Dudek, DiS., místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  
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3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 

3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí  

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 

3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

      

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

všechny potřebné úkony spojené s realizací 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: 10. července 2013. 

1404/59/13 

 

1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 

a 

ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 

účelově poskytnut na projekt „Učíme se společně“, ve výši 12.500 Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

             

2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 

a 

ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 

účelově poskytnut na projekt „Učíme se společně“, ve výši 12.500 Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

             

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat Mgr. Naarovou, 

pověřenou řízením školy, dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 10. června 2013. 

1405/59/13 

 

1. projednala žádost o schválení dodatku ke smlouvě mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 

a 

společností AMSOK.EU s.r.o., Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 29384311, 

s účinnosti od 10. června 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,       

                         

2. souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace 

a 

společností AMSOK.EU s.r.o., Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 29384311, 

s účinnosti od 10. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,             

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat Mgr. Naarovou, 

pověřenou řízením školy dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 10. června 2013. 
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1406/59/13 

 

1. projednala informaci o stavu využitelnosti a nákladovosti základních škol, jejichž 

zřizovatelem je městský obvod Radvanice a Bartovice, 

 

2. bere na vědomí informaci o stavu využitelnosti a nákladovosti základních škol, jejichž 

zřizovatelem je městský obvod Radvanice a Bartovice. 

1407/59/13 

 

1. bere na vědomí informaci odboru MBaI o možnosti odkupu již realizovaných  

a zasmluvněných domovních přípojek plynu, 

 

2. rozhodla o zachování již uzavřených smluv o věcném břemeni k plynovým přípojkám 

a neuzavírání smluv nových a tím znemožnit odprodej domovních přípojek plynu 

společnosti SMP NET s.r.o., 

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat pana Dalibora 

Kožušníka a následné žadatele o rozhodnutí rady dle bodu 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 10. června 2013. 

1408/59/13 

 

1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 276/2013/MBaI s p. Soňou Florčíkovou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 277/2013/MBaI s p. Ludmilou 

Bardoňovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. bere na vědomí zápis č. 3/2013 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti,  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 278/2013/MBaI s p. Helgou Baranovou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 279/2013/MBaI s p. Jiřinou Hečkovou, 

bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o souhlasu s rozdělením bytu č. 21 a rozšířením bytu č. 22 v bytovém domě 

na ul. Revírní 849/4, 716 00 Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

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

1 – 6 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. června 2013, 

 

8. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů dle bodů 1, 2, 4  

a 5   tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. června 2013. 

1409/59/13 1. bere na vědomí zápis č. 2/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 20. května 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zprávu  

o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice  

za rok 2012, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 2/2013 a zprávu o činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2012 

dle bodu 1. tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: září 2013. 

1410/59/13 

 

1. projednala žádost společnosti PERFECTED s.r.o., sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, 

IČ: 27683028 o souhlas s instalací zařízení a vnitřních tras a se vstupem do budovy 

základní školy na Vrchlického ulici č. 5 v Ostravě-Radvanicích a budovy základní školy 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

7/9   

59. schůze ze dne 5. 6. 2013 

na Trnkovecké ulici č. 55 v Ostravě-Radvanicích z důvodu realizace projektu „Rozvoj 

metropolitní komunikační infrastruktury SMO“, kdy bude zřízeno datové přípojné místo 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s instalací datového přípojného zařízení a se vstupem na pozemek              

parc. č. 1264, zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 401 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,         

za účelem realizace projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“, 

společností PERFECTED s.r.o., sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028, kdy 

investorem stavby je statutární město Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, PSČ  729 30, IČ: 00845451, kdy bude zřízeno datové přípojné místo,   

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 17. června 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 17. června 2013, 

  

5. souhlasí s instalací datového přípojného zařízení a se vstupem na pozemek              

parc. č. 258/4, zastavěná plocha a nádvoří, budova č. p. 867 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice,        

za účelem realizace projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“, 

společností PERFECTED s.r.o., sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028, kdy 

investorem stavby je statutární město Ostrava, Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, PSČ  729 30, IČ: 00845451, kdy bude zřízeno datové přípojné místo,   

 

6. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 17. června 2013, 

 

7. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti 

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 17. června 2013. 

1411/59/13 1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby  

pod názvem „Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice“ v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, uchazeče:  

 

DVF Invest s.r.o. 

Ostrava – Vítkovice, Na Obvodu  1098/41, PSČ 703 00  

IČ: 253 56 437 

z důvodu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny 

potřebné úkony k realizaci bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: dle zákonných lhůt. 

1412/59/13 1.  rozhodla o stažení přínosu č. 2 s názvem Protokol o schválení tratě „Okruh Františka 

Bartoše“ z programu schůze rady, 
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2.   ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí informovat  

RaBa Motosport Ostrava o rozhodnutí dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                            T: 14. června 2013. 

1413/59/13 1. projednala žádost o schválení účasti psychologa v konkursní komisi na obsazení 

funkce ředitele/ky Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková 

organizace, 

 

2. souhlasí s účastí psychologa v konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ky 

Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství /tajemnici konkursní komise/ zajistit 

realizaci dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 24. června 2013. 

1414/59/13 1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

firmou MOBAL, s.r.o., IČ 19012128, se sídlem Popinecká 458, 739 32 Vratimov, 

zastoupenou paní Lenkou Závodnou, jednatelkou společnosti, na peněžní hotovost ve výši 

10.000 Kč, určenou na úhradu dopravy, vstupenek a občerstvení na tělovýchovné exkurzi 

žáků IX. A třídy obdarované školy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

             

2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

a  

firmou MOBAL, s.r.o., IČ 19012128, se sídlem Popinecká 458, 739 32 Vratimov, 

zastoupenou paní Lenkou Závodnou, jednatelkou společnosti, na peněžní hotovost ve výši 

10.000 Kč, určenou na úhradu dopravy, vstupenek a občerstvení na tělovýchovné exkurzi 

žáků IX. A třídy obdarované školy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 18. června 2013. 

1415/59/13 1. projednala v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství o vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší – nová technologická linka na vytřídění aglomerátu 

(roštoviny), přepravu a podávání roštoviny na spékací pásy č. 4 a 5 Aglomerace jih, která 

má být předmětem stavby „Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu 

na Aglomeraci jih“ dle přílohy předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o zaslání 

vyjádření, že souhlasí s realizací stavby „Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení 

aglomerátu na Aglomeraci jih“, v rámci které dojde k umístění nové technologické linky 

na vytřídění aglomerátu (roštoviny), přepravu a podávání roštoviny na spékací pásy č. 4  

a 5 Aglomerace jih v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat Krajskému úřadu Moravskoslezského 

kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, vyjádření rady městského obvodu  

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z : Ing. Štěpán Košťál  T : 10. června 2013. 
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Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


