Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
65. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 17. září 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1564/65/13 schvaluje program 65. schůze rady městského obvodu konané dne 17. září 2013.
1565/65/13 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,
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,
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,

1566/65/13
1567/65/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
bere na vědomí zápis z 29. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 27. srpna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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. Pavel Šebesta, předseda komise bezpečnosti a dopravy
3. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Bc. Aleš Boháč, člen rady a zastupitelstva
3. Pavel Šebesta, předseda komise bezpečnosti a dopravy
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4. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
5. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. David Blažek, člen rady a zastupitelstva
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
4. Květoslav Tylek, člen komise bezpečnosti a dopravy
5. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

1568/65/13

1569/65/13

1570/65/13

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: dle zákonných lhůt.
1. bere na vědomí zápis č. 5/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 12. června 2013 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. bere na vědomí zápis č. 6/2013 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 4. září 2013 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
1. projednala návrh na složení komise k optimalizaci provozu a činnosti škol
zřizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s návrhem na složení komise k optimalizaci provozu a činnosti škol
zřizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2, vedeného pod č. 463/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 526/2011/MBŠaK, s p. Hanou Švidrnochovou, bytem xxx, xxx, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 3, vedeného pod č. 464/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 250/2011/MBŠaK, s p. Bc. Karinou Slovákovou, bytem xxx, xxx, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dodatku č. 2, vedeného pod č. 465/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 484/2011/MBŠaK, s p. Antonínem Králem, bytem xxx, xxx, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy č. 452/2013/MBaI o provedených stavebních úpravách
v bytě ohlášených stavebnímu úřadu s p. Bc. Alešem Boháčem, bytem xxx, xxx, dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 475/2013/MBaI s p. Veronikou
Rožašovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1, 2, 3, 4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2013,
7. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o nájmu bytu, dodatků
ke smlouvám o nájmu bytu a smlouvy o provedených stavebních úpravách v bytě
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ohlášených stavebnímu úřadu dle bodů 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2013.
1. bere na vědomí oznámení MUDr. Alice Havlové o změně právní formy podnikání,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování závodní preventivní péče,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
zajistit realizaci úkolu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 25. září 2013,

1572/65/13

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě
o zajišťování závodní preventivní péče, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. září 2013.
1. projednala
rámcovou
smlouvu
o
spolupráci
č.
2013-R-013
(naše
ev. č. 476/2013/MBaI) s dodavatelem Ratifico s.r.o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a,
182 00 Praha 8, IČ: 24772976 za účelem spolupráce na definování a specifikaci
investičních a jiných projektových záměrů v rámci působnosti městského obvodu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o spolupráci č. 2013-R-013 (naše
ev. č. 476/2013/MBaI) s dodavatelem Ratifico s.r.o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a,
182 00 Praha 8, IČ: 24772976, 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 2013,

1573/65/13

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu rámcové smlouvy o spolupráci
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. září 2013.
1. projednala žádosti zaměstnanců zařazených k výkonu veřejně prospěšných prací
Klimenta Kamaráda, Róberta Botoše a Marka Novotného o prodloužení sjednaného
pracovního poměru, dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2. souhlasí s prodloužením pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu
veřejně prospěšných prací Klimenta Kamaráda, Róberta Botoše a Marka Novotného
dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

1574/65/13

3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu,
zajištění úkolu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 30. září 2013.
1. projednala návrh přípravy a podání žádosti na poskytnutí podpory formou dotace
z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,
L. výzvy, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast
3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Snížení energetických ztrát objektu
MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“ ve výši celkových výdajů 2.500.828,-Kč včetně DPH,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti
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dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
3. ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou
dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí, L. výzvy, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie na projekt
„Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“
k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. září 2013,
4. ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o předběžné
předfinancování a spolufinancování projektu „Snížení energetických ztrát objektu
MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“ dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého
materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 24. září 2013,

1575/65/13

1576/65/13

5. ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou
dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, L. výzvy, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie na projekt
„Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích“
k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů č. 1. – 4. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
1. rozhodla o uzavření darovacích smluv u příležitosti konání Radvanických slavností
2013:
a) na finanční dar ve výši 3 000,- Kč s dárcem Ing. Jan Pospíšil, Opava, Malé Hoštice,
Na Pastrníku 451/21, IČ 68317611, darovací smlouva č. S 0483/2013,
b) na finanční dar ve výši 1 000,- Kč s dárcem RAMSES OSTRAVA spol. s r.o.,
Ostrava, Radvanice a Bartovice, Těšínská 279/227, IČ 46578161, darovací smlouva
č. S 0482/2013,
c) na finanční dar ve výši 2 000,- Kč s dárcem Projekce Guňka s.r.o., Šenov, Hasičská
617, IČ 01508504, darovací smlouva č. S 0483/2013,
2. zmocňuje starostku k podpisu smluv o poskytnutí finančního daru dle bodu 1 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 22. září 2013.
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
„Souvislá údržba MK ul. Čechovova a ul. Vrchlického - SO 103-1“ 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, č. 2, předloženého materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
Richard Dudek, DiS., místostarosta
Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic
hodnotící komisi ve složení:
členové
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Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
Richard Dudek, DiS., místostarosta
Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
Ing. Dagmar Hrnčárková, referent odboru majetkového, bytového a investic

1577/65/13

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 dílo na plnění veřejné zakázku dle bodu č. 1. tohoto
usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2013.
1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Stavební
úpravy bytového domu na ul. Revírní 2 v Ostravě-Radvanicích“ v souladu
s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, uchazeče, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1:
RAMSES OSTRAVA spol. s r.o.
Ostrava - Radvanice, Těšínská 279/227, PSČ 716 00
IČ: 465 78 161, DIČ: 46578161
z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení uvedeného v příloze č. 1
předloženého materiálu,
2. rozhodla na základě protokolu o jednání hodnotící komise v souladu s ust. § 81 odst. 1
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
o pořadí jednotlivých nabídek, o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy
o dílo č. S 0480/2013/MBaI ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Stavební
úpravy bytového domu na ul. Revírní 2 v Ostravě-Radvanicích“, a to s uchazečem,
který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3, za cenu nejvýše přípustnou
3.888.884,- Kč bez DPH:
obchodní společnost: Bystroň group a.s.
sídlo: Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00
IČ: 278 00 466, DIČ: CZ27800466
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0480/2013/MBaI, dle bodu č. 2. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle zákonných lhůt,

1578/65/13

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0480/2013/MBaI, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle zákonných lhůt.
1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení včetně výkonu inženýrské činnosti pro vydání
pravomocného stavebního povolení, na zpracování rozpočtu stavby a průkazu energetické
náročnosti budovy pro stavbu „ Dům s pečovatelskou službou Ostrava-Radvanice“
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
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členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel
3. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
náhradníci členů
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic

1579/65/13

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu
č. 1. tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 23. října 2013.
1. rozhodla na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky, zadanou v souladu s § 18, odst. 5, § 12 odst. 3, § 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru
nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0489/2013/MBaI s vybraným
uchazečem na zhotovení díla pod názvem „Estetizace kruhového objezdu na ulici
Fryštátská a Těšínská v městském obvodě Radvanice a Bartovice“ za cenu nejvýše
přípustnou 794.359,-- Kč bez DPH se zhotovitelem:
Art Consultancy s.r.o.
Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 294 57 009,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0489/2013/MBaI dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2013,

1580/65/13

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0489/MBaI
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2013.
1. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Souvislá údržba MK
ul. Čechovova“ dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k realizaci dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 20. září 2013.

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

