Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
71. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 4. prosince 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1700/71/13 schvaluje program 71. schůze rady městského obvodu konané dne 4. prosince 2013.
1701/71/13 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,

1702/71/13

1703/71/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla na straně zmocnitele o uzavření „Plné moci č. 18/2013“ 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
zmocnitele ve věci exekučně vymáhané pohledávky za pohřbení Ludvíka Němce,
nar. xxx vůči povinnému Ludvíku Němcovi, nar. xxx, a aby v tomto řízení zastupoval
zmocnitele 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, vzdávalse 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: 11. prosince 2013.
1. projednala žádost společnosti Green Gas DPB a.s., se sídlem Rudé armády 637,
739 21 Paskov, IČ: 00494356, o vstup na pozemky parc. č. 258/5, 258/3,
oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, z důvodu provedení atmogeochemického průzkumu
(měření obsahu metanu v půdním vzduchu) v rámci projektu „Humanizace zajištěných
nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města
Ostravy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 258/5 a 258/3, oba v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému
obvodu Radvanice a Bartovice, z důvodu provedení atmogeochemického průzkumu
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(měření obsahu metanu v půdním vzduchu) v rámci projektu „Humanizace zajištěných
nebo likvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města
Ostravy, pro společnost Green Gas DPB a.s., se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov,
IČ: 00494356,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. prosince 2013,

1704/71/13
1705/71/13

1706/71/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka nemovitosti
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 16. prosince 2013.
bere na vědomí zápis z 32. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 5. listopadu 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 17/2013 ze dne 11. listopadu 2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
1. projednala žádost JUDr. Hanuše Jelínka, notáře se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Jaromíru Muržínovi, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Jaromíru Muržínovi
JUDr. Hanušem Jelínkem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

notářem

3. ruší své usnesení č. 1194/51/13 ze dne 13. 02. 2013,

1707/71/13

4. pověřuje zaměstnance pověřeného zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
k vyjádření notáři JUDr. Hanuši Jelínkovi, dle bodu č. 2 tohoto usnesení.
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 11. prosince 2013.
1. projednala Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského
obvodu Radvanice a Bartovice č.j.: SMO/333833/13/MJ/Bys ze dne 25. 10. 2013,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené
u městského obvodu Radvanice a Bartovice č.j.: SMO/333833/13/MJ/Bys
ze dne 25. 10. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1708/71/13

1709/71/13
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3. ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Protokol
o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Radvanice
a Bartovice č.j.: SMO/333833/13/MJ/Bys ze dne 25. 10. 2013, Zastupitelstvu městského
obvodu Radvanice a Bartovice,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: nejbližší zasedání zastupitelstva.
schvaluje pro účetní jednotku statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice
a Bartovice odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2014. Odpisový plán je založen
na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku, s rovnoměrným měsíčním odpisem
a se zohledněním zůstatkové hodnoty majetku ve výši 1,- Kč.
bere na vědomí zápis z 29. jednání sociální komise rady městského obvodu, které
se konalo dne 13. listopadu 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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1. rozhodla o uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu č.653/2013/MBaI o pronájmu
lahve TG pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Ostravě-Radvanicích na dobu tří let
za jednorázovou finanční úhradu 2.550,-- Kč s pronajímatelem Linde Gas a.s., se sídlem
Praha 9, U Technoplynu 1324, PSČ 19800, IČ 00011754, 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: 16. prosince 2013,

1711/71/13

1712/71/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dlouhodobém
pronájmu č. 653/2013/MBaI dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Richard Dudek, Dis.
T: 16. prosince 2013.
1. projednala protokol z šetření stížnosti ve věci provozu školní jídelny Mateřské školy
Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace a stanovisko ředitelky školy,
2. bere na vědomí protokol z šetření stížnosti ve věci provozu školní jídelny Mateřské
školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace a stanovisko ředitelky
školy.
1. projednala žádost paní Jiřiny Jany Bezdíčkové, bytem xxx, xxx o vstup na pozemek
parc. č. 785/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, týkající se stavby
vodovodní přípojky k RD, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 785/1, ostatní plocha, zeleň
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 652/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvě o právu provést stavbu, spočívající v povinnosti budoucího
povinného: statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, se sídlem
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku
parc. č. 785/1, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, na ulici Radvanická,
strpět umístění stavby vodovodní přípojky k RD a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného
paní Jiřiny Jany Bezdíčkové, bytem Těšínská 138/35, 702 00 Slezská Ostrava,
za jednorázovou úhradu 400 Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. prosince 2013,

1713/71/13

1714/71/13
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5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 652/2013/MBaI
dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 16. prosince 2013.
1. projednala protokol následné kontroly zřizovatele na odstranění nedostatků zjištěných
veřejnoprávní kontrolou v dubnu-květnu 2013 na Základní škole Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 55, příspěvková organizace,
2. bere na vědomí protokol následné kontroly zřizovatele na odstranění nedostatků
zjištěných veřejnoprávní kontrolou v dubnu-květnu 2013 na Základní škole OstravaRadvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace.
1. projednala protokol o kontrole provedené na základě pověření č. 395/2013 ředitele
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krajského úřadu na Základní škole Ostrava Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková
organizace,

1715/71/13

2. bere na vědomí protokol o kontrole provedené na základě pověření č. 395/2013
ředitele krajského úřadu na Základní škole Ostrava Radvanice, Trnkovecká 55,
příspěvková organizace.
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 644/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 612/2012/MBaI, s p. Rostislavem Lisem, xxx, xxx, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 645/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 606/2012/MBaI, s p. Martinou Janošcovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 646/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 607/2012/MBaI, s p. Františkem Kmínkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. 647/2013/MBaI, ke smlouvě
o nájmu bytu č. 614/2012/MBaI, s p. Dagmar Pavelkovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č.
4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. 648/2013/MBaI, k nájemní
smlouvě č. 311/2008/MBŠaK, se Sociálním bydlením CENTROM, se sídlem Sirotčí
765/45a, 703 00 Vítkovice, IČ 22765671, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 649/2013/MBaI, s p. Pavlem Ganitou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodů 1 - 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. prosince 2013,

1716/71/13

8. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků ke smlouvám o nájmu bytů
a smlouvy o nájmu bytu dle bodů 1 - 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2013.
1. ruší své usnesení č. 1669/69/13 ze dne 6. listopadu 2013, kterým rozhodla o úhradě
finančních nákladů vzniklých při opravě kaverny na pozemku č. 3217/1 v k.ú. Radvanice,
obec Ostrava panu Václavu Musálkovi,
2. projednala žádost pana Václava Musálka, bytem xxx, xxx o úhradu finančních
nákladů
vzniklých
při
opravě
kaverny
na
pozemku
č.
3217/1
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava domu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. a) rozhodla poskytnout finanční dar panu Václavu Musálkovi, bytem xxx, xxx, na
úhradu finančních nákladů vzniklých při opravě kaverny na pozemku č. 3217/1 v k.ú.
Radvanice, obec Ostrava ve výši 11.065,- Kč, a to z rozpočtu městského obvodu na rok
2013 a o uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
b) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o poskytnutí finančního
daru dle bodu 3. a) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 8. prosince 2013.
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schvaluje pro účetní období roku 2014 sazebník úhrad nákladů na poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla o uzavření smlouvy č. 642/2013/MBaI o dodávce vody a o odvádění
odpadních vod s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s., Nádražní 28/3114, 729 71
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193673, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 643/2013/MBaI o pronájmu „Motobaru“ v objektu
Společenského domu, Bartovická č.p. 459, Ostrava – Bartovice s Jozefem Balickým,
xxx, xxx , IČ 67320546, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o schválení vzoru „Nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem nebytových
prostor v objektu Společenského domu, Bartovická č.p. 459, Ostrava – Bartovice“,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodů 1 - 3,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. prosince 2013,

1719/71/13

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod a smlouvy o pronájmu „Motobaru“ v objektu Společenského
domu, Bartovická č.p. 459, Ostrava - Bartovice dle bodů 1 - 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. prosince 2013.
1. projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších doplňků,
2. schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších doplňků,

1720/71/13

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat stanovisko
k návrhu vyhlášky dle bodu 1. tohoto usnesení na Magistrát města Ostravy,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 17. prosince 2013.
1. projednala návrh na odpisy a likvidaci movitého majetku Základní školy OstravaRadvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u:
Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, v celkové
pořizovací hodnotě 27.495 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1721/71/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 13. prosince 2013.
1. projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 520/2011/MBŠaK
ze dne 1. 10. 2011, uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz,
Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 520/2011/MBŠaK
ze dne 1. 10. 2011, uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz,
Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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3. ukládá zaměstnanci pověřenému vedením odboru organizačního a vnitřních věcí
zajistit realizaci úkolu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 31. prosince 2013,

1722/71/13
1723/71/13

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 520/2011/MBŠaK ze dne 1. 10. 2011, uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem
Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2013.
bere na vědomí zápis č. 9/2013 z jednání kulturní a sportovní komise
ze dne 27. listopadu 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala oznámení Ministerstva financí o zahájení prvního řízení o vydání povolení
k provozování loterie nebo jiné hry na území městského obvodu Radvanice a Bartovice
č.j. MF-109010/2013/34-1 ze dne 12.11.2013,
2. doporučuje Ministerstvu financí povolit provoz loterie nebo jiné hry v provozovně
na ulici Těšínská 365/475, Ostrava (hospůdka Ramses),

1724/71/13

1725/71/13

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zaslat stanovisko
k povolení loterie nebo jiné hry dle bodu 2. tohoto usnesení na Ministerstvo financí,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. prosince 2013.
1. bere na vědomí zápis č. 5/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského
obvodu konaného dne 18. listopadu 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit zápis č. 5/2013 dle bodu 1. tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. prosince 2013.
1. projednala žádost pana Romana Salvy, učiněnou prostřednictvím pana Ing. Martina
Štorkána, bytem xxx, xxx, o vstup na pozemek parc. č. 3251, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, týkající se stavby „přípojka NN 0,4 kV, O.Radvanice, Třanovského 1032/43 – parc. č. 1164/48“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3251, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 608/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvě o právu provést stavbu, spočívající v povinnosti budoucího
povinného: statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, se sídlem
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku
parc. č. 3251, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, na ulici
Třanovského, strpět umístění stavby „přípojka NN 0,4 kV, O.-Radvanice, Třanovského
1032/43 – parc. č. 1164/48“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem,
opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného Romana Salvy, bytem
V. Jiříkovského 133/16, 700 30 Ostrava-Dubina, za jednorázovou úhradu 400 Kč/m2 +
základní sazba DPH dotčeného pozemku, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 16. prosince 2013,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 608/2013/MBaI
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71. schůze ze dne 4. 12. 2013

dle bodu č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 16. prosince 2013.
1. projednala nabídku vlastníka níže uvedených nemovitostí, Jana Šustra, IČ 75195101,
se sídlem Ostrava – Muglinov, Skalácká 630/17, ze dne 25. 11. 2013, ke koupi bytového
domu č.p. 248 stojícího na pozemku parc. č. 376 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Radvanice na ulici Trnkovecká, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. projednala nabídku vlastníka níže uvedených nemovitostí, Family – bydlení pro
rodiny s dětmi s.r.o., se sídlem Ostrava – Kunčice, Lešetínská 712/20,ze dne
25. 11. 2013, ke koupi bytového domu č.p. 249 stojícího na parcele č. 373 v k.ú.
Radvanice, bytového domu č.p. 250 stojícího na pozemku parc. č. 372 v k.ú. Radvanice,
a budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc. č. 371 v k.ú. Radvanice, vše na ulici
Trnkovecká, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření kupních smluv
dle bodu č. 1. a č. 2. tohoto usnesení,

1727/71/13

4. ukládá starostce městského obvodu předložit kupní smlouvy na koupi: bytového
domu č.p. 248 na pozemku parc.č. 376 v k.ú. Radvanice, bytového domu č.p. 249
stojícího na pozemku parc. č. 373 v k.ú. Radvanice, bytového domu č.p. 250 stojícího
na pozemku parc. č. 372 v k.ú. Radvanice, a budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku
parc. č. 371 v k.ú. Radvanice, vše na ul. Trnkovecká, k projednání Radě města Ostravy
dle bodu č. 1 a č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. prosince 2013.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4121, ÚZ 14004

o

111 tis. Kč

o

1 200 tis. Kč

o

2 517 tis. Kč

zvýší běžné příjmy
na § 3399, pol. 2321
na § 3113, pol. 2122, org. 6

o
o

16 tis. Kč
5 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 3399, pol. 5192
na § 3613, pol. 5153
na § 3632, pol. 5171
na § 3745, pol. 5424
na § 6171, pol. 5162
na § 6171, pol. 5161
na § 3612, pol. 5137
na § 3612, pol. 5171
na § 3639, pol. 5163

o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 tis. Kč
15 tis. Kč
3 tis. Kč
10 tis. Kč
30 tis. Kč
40 tis. Kč
5 tis. Kč
80 tis. Kč
30 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 5512, pol. 5xxx, org. 16
na § 5512, pol. 5xxx, org. 17
na § 3399, pol. 51xx

o
o
o

13 tis. Kč
98 tis. Kč
16 tis. Kč

zvýší investiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4221, ÚZ 3500
zvýší daňové příjmy
na pol. 1511
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na § 3399, pol. 5169
na § 3613, pol. 5151
na § 3632, pol. 5151
na § 3745, pol. 51xx
na § 3613, pol. 51xx
na § 6171, pol. 5171
na § 3612, pol. 5151
na § 3639, pol. 5137
na § 3113, pol. 5331, org. 6
na § 3613, pol. 51xx
na § 3111, pol. 5171, org. 1
na § 3745, pol. 5169
na § 3639, pol. 5171
na § 3399, pol. 5139

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 tis. Kč
15 tis. Kč
3 tis. Kč
10 tis. Kč
30 tis. Kč
40 tis. Kč
85 tis. Kč
30 tis. Kč
5 tis. Kč
134 tis. Kč
32 tis. Kč
90 tis. Kč
40 tis. Kč
150 tis. Kč

sníží kapitálové výdaje
na § 6171, pol. 6121, ÚZ 8424
na § 3639, pol. 6121

o
o

2 837 tis. Kč
260 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 6171, pol. 612x, ÚZ xxxxxxxx
na § 3612, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1654
na § 36xx, pol. 61xx
na § 3613, pol. 6121
na § 3612, pol. 6121
na § 2219, pol. 6121
na § 3639, pol. 61xx
na § 3745, pol. 612x

o
o
o
o
o
o
o
o

2 837 tis. Kč
1 200 tis. Kč
880 tis. Kč
97 tis. Kč
185 tis. Kč
254 tis. Kč
640 tis. Kč
275 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. prosince 2013.
1. rozhodla o uzavření smlouvy č. 288101059 (vedené pod č. 659/2013/MBaI)
o sdružených službách dodávky plynu s RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., se sídlem
Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČ 27230112, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 888103158 (vedené pod č. 660/2013/MBaI)
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) s RIGHT POWER
ENERGY, s.r.o., se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČ 27230112,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodů 1 - 2,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. prosince 2013,

1729/71/13

1730/71/13
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách
dodávky plynu a elektřiny ze sítí nízkého napětí dle bodů 1 - 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 31. prosince 2013.
rozhodla o stažení předloženého materiálu s názvem „Návrh na uzavření smlouvy
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – zrušení usnesení“
z projednávání.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

sníží běžné výdaje
na § 5512, pol. 5021, org. 16
na § 5512, pol. 5139, ÚZ 14022, org. 16
na § 5512, pol. 5173, org. 16
na § 2219, pol. 5171
na § 2212, pol. 5139
zvýší běžné výdaje
na § 5512, pol. 5132, org. 16
na § 5512, pol. 5134, org. 16
na § 5512, pol. 5137, ÚZ 14022, org. 16
na § 5512, pol. 5137, org. 16
na § 5512, pol. 5139, org. 16
na § 5512, pol. 5162, org. 16
na § 5512, pol. 5164, org. 16
na § 5512, pol. 5169, org. 16
na § 5512, pol. 5171, org. 16
na § 2219, pol. 5169
na § 2219, pol. 5139
na § 3639, pol. 5137
na § 6171, pol. 51xx
sníží kapitálové výdaje
na § 6171, pol. 6121

1731/71/13

71. schůze ze dne 4. 12. 2013

o
o
o
o
o

350 tis. Kč
30 tis. Kč
3 tis. Kč
118 tis. Kč
3 tis. Kč

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

60 tis. Kč
30 tis. Kč
30 tis. Kč
210 tis. Kč
30 tis. Kč
2 tis. Kč
3 tis. Kč
10 tis. Kč
8 tis. Kč
118 tis. Kč
3 tis. Kč
35 tis. Kč
100 tis. Kč

o

135 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. prosince 2013.
1. projednala návrh přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na základě
1. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí na projekt „Revitalizace
vnitrobloku bytové zóny mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského v OstravěRadvanicích“ ve výši celkových výdajů 6.409.524,-- Kč včetně DPH,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
3. ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na základě
1. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí na projekt „Revitalizace
vnitrobloku bytové zóny mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského v OstravěRadvanicích“ k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. prosince 2013,
4. ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o předběžné
předfinancování a spolufinancování projektu „Revitalizace vnitrobloku bytové zóny mezi
ulicemi Rokycanova a Matušínského v Ostravě-Radvanicích“ dle přílohy č. 1 a č. 2
předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. prosince 2013,
5. ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na základě
1. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí na projekt „Revitalizace
vnitrobloku bytové zóny mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského v Ostravě-
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Radvanicích“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodů č. 1. – 4. tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 12. prosince 2013.
1. rozhodla o zadání veřejné zakázky „Nákup herních prvků pro realizaci dětského hřiště
u ozdravného centra Ještěrka“ 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 dodávku v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2. jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
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. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Roman Hučík, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
b) hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
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. Richard Dudek, DiS., místostarosta
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 kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky
dle bodu č. 1. tohoto usnesení radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 18. prosince 2013.

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

