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Usnesení  
60. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 5. dubna 2017 
 

 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1142/60/17 1) schvaluje program 60. schůze rady městského obvodu konané dne 5. dubna 2017. 

1143/60/17 1) bere na vědomí zápis č. 3/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 15. března 2017  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1144/60/17 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 6 /2017 zmocněnci, kterým je XXXXX,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 6/2017 zmocněnci, kterým je XXXXX, dle přílohy  

č. 1 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: 21. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci  

č. 6/2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 21. dubna 2017. 

1145/60/17 1) bere na vědomí informaci o odpisu nedobytných pohledávek za pokuty za přestupky  

v celkové výši 58 338 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.  

1146/60/17 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017, kterým se  

 

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 94, org. 517     o   2 860 tis. Kč 

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, org. 517      o   2 860 tis. Kč 

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063      o      216 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013      o      502 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511      o        57 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111      o        68 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121      o        57 tis. Kč 
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na § 3111, pol. 6121      o        56 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063      o      216 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5364, ÚZ 104x13013      o          2 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013      o      500 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362      o        12 tis. Kč   

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 19. dubna 2017. 

1147/60/17 1) odvolává členku školské rady při Základní škole Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvková organizace, Mgr. Veroniku Škarpichovou Tichou, DiS., a to s účinností  

od 5. dubna 2017, 

 

2) jmenuje členkou školské rady při Základní škole Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvková organizace, Mgr. Martinu Škovránovou, a to s účinností od 5. dubna 2017, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Základní školy 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, o změně členky školské rady, 

dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová T: 12. dubna 2017. 

1148/60/17 1) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 120/2016/MBaI uzavřené dne 28. dubna 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0129/2017/MBaI XXXXX, trvale 

bytem XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 118/2016/MBaI uzavřené dne 20. dubna 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0130/2017/MBaI s XXXXX, trvale 

bytem XXXXX, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) bere na vědomí zápis č. 4/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0140/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0141/2017/MBaI se XXXXX, trvale bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2, 4, 6 a 7 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. dubna 2017, 

 

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků dle bodů č. 2, 4, 6 a 7 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 30. dubna 2017. 

1149/60/17 1) projednala žádost společnosti ELTOM, s.r.o., sídlem Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava – 
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Mariánské Hory, zastupující dle plné moci společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly, IČ 24729035, o uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0110/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 1112, o výměře 8,9 m2, neplodná 

půda, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Podzemní 

kabelové vedení přípojky NN 0,4 kV“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly, dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0110/2017/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. dubna 2017. 

1150/60/17 1) projednala žádost společnosti DK1, sídlem Štěpánkovická 27/3356, 747 21, Kravaře,  

IČ 40358810, pověřené dle plné moci zastupováním pana XXXXX, bytem XXXXX,  

o souhlas s provedením stavby zpevněných ploch a jejich odvodnění, a to na částech 

pozemku parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro napojení pozemků parc. č. 582/11, orná půda, parc. č. 582/10, orná půda, parc. č. 582/9, 

orná půda a parc. č. 582/1, orná půda, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti 

zakresleném v situačním plánu, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0144/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavby zpevněných ploch a jejich odvodnění, 

a to na částech pozemku parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, pro napojení pozemků parc. č. 582/11, orná půda, parc. č. 582/10, orná půda, 

parc. č. 582/9, orná půda a parc. č. 582/1, orná půda, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti zakresleném v situačním plánu, s panem XXXXX,  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 20. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  

č. S 0144/2017/MBaI, o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. dubna 2017. 

1151/60/17 1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č.  785/25, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, podanou paní XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a prodej garáže na pozemku parc. č. 785/25 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města 

Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: dle termínu Rady města Ostravy, 
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4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: dle termínu zastupitelstva. 

1152/60/17 1) projednala žádost ze dne 17. února 2016, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 3120/21, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0137/2017/MBaI s panem XXXXX, bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 1b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 7. prosince 2016, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/134, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 47 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0138/2017/MBaI s panem XXXXX, bytem 

XXXXX, dle přílohy č. 2b) předloženého materiálu, 

 

5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. dubna 2017, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0137/2017/MBaI  

a č. S 0138/2017/MBaI, dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. dubna 2017. 

1153/60/17 1) projednala informaci o nesrovnalosti mezi údaji uvedenými v nájemní smlouvě  

č. 419/2011/MBŠaK uzavřené s paní XXXXX a údaji uvedenými v katastru nemovitostí, 

týkající se plochy pronajatého pozemku par. č. 690/22 zastavěná plocha  

a nádvoří, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0139/2017/MBaI k nájemní 

smlouvě č. 419/2011/MBŠaK ze dne 22. srpna 2011 s paní XXXXX, trvale bytem XXXXX 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného pod číslem  

S 0139/2017/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 15. dubna 2017. 

1154/60/17 1) projednala žádost ze dne 13. března 2017, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/27, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/27, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 15. dubna 2017, 
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 15. dubna 2017. 

1155/60/17 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Stavební úpravy MŠ Bartovice – Výměna elektroinstalace, zdravotechniky a vytápění  

v pavilonu MŠ“ v k. ú. Bartovice obec Ostrava, v souladu s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek a dle Směrnice č. 2/2016 pro zadávaní veřejných zakázek  

ze dne 2. listopadu 2016 a zaslání výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky  

na zhotovitele předmětné stavby 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: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

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

3. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic      

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Petra Janečková, referent odboru majetkového, bytového a investic      

3. Jana Cielecká, referent odboru majetkového, bytového a investic      

 

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: 31. května 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výzvy a zadávací dokumentace dle bodu 

č. 1) tohoto usnesení,    

Z.: Mgr. Šárka Tekielová  T.: 10. dubna 2017. 

1156/60/17 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba 

hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, v rozsahu a za podmínek 

 dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu, 

 

2. jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Jana Maslovská, odbor majetkový, bytový a investic  

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

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Petra Janečková, odbor majetkový, bytový a investic   

3. Mgr. Kateřina Zdražilová, pověřená zastupováním tajemnice   

 

3. ukládá vedoucímu 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: 31. května 2017, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení  

pro veřejnou zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 10. dubna 2017. 

1157/60/17 1) projednala žádost společnosti GRISPA, s.r.o., IČ 28661222, se sídlem Opavská 395/94, 

794 01 Krnov, o potvrzení referenčního listu na akci „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 

2016 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice – část 4 – rizikové kácení dřevin  

a údržba dřevin Radvanice a Bartovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s potvrzením referenčního listu na akci „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 

2016 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice – část 4 – rizikové kácení dřevin  

a údržba dřevin Radvanice a Bartovice“, kterou realizovala společnost GRISPA, s.r.o.,  

IČ 28661222, se sídlem Opavská 395/94, 794 01 Krnov 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: 13. dubna 2017, 

 

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního 

listu na akci „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2016 na území městského obvodu 

Radvanice a Bartovice – část 4 – rizikové kácení dřevin a údržba dřevin Radvanice  

a Bartovice“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 13. dubna 2017. 

1158/60/17 1) projednala žádost o prodloužení pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu 

veřejně prospěšných prací XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX, 

 

2) nesouhlasí s prodloužením pracovních poměrů zaměstnanců zařazených k výkonu veřejně 

prospěšných prací XXXXX, XXXXX, XXXXX a XXXXX, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit 

realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 30. dubna 2017. 

1159/60/17 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 

 

1040/42/08 z 24. září 2008, 

1169/49/13 z 16. ledna 2013, 

1514/63/13 z 14. srpna 2013, 

2050/87/14 z 30. července 2014, 

2110/90/14 z 10. září 2014, 

11/1/14 z 19. listopadu 2014, 

109/6/15 z 11. února 2015, 

186/10/15 z 8. dubna 2015, 

239/13/15 z 20. května 2015, 

241/13/15 z 20. května 2015, 

249/13/15 z 20. května 2015, 

537/27/15 z 2. prosince 2015, 

631/31/16 z 10. února 2016, 

890/47/16 z 21. září 2016, 

902/47/16 z 21. září 2016, 

 

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  
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č. 1 předloženého materiálu. 

1160/60/17 1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. S 0134/2017/SŘDaŽP na finanční dar  

ve výši 113.080,- Kč bez DPH určený k celoročnímu čištění místních komunikací a parkovišť 

s dárcem: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 

IČ: 45193258 

DIČ: CZ45193258 

(dále jen „dárce“) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0134/2017/SŘDaŽP na finanční dar ve výši 

113.080,- Kč bez DPH určený k celoročnímu čištění místních komunikací a parkovišť  

s dárcem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

 

zvýší běžné příjmy 

na § 2212, pol. 2321           o 113 tis. Kč 

 

zvýší běžné výdaje  

na § 2212, pol. 5169           o 113 tis. Kč 

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  

č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Spěváková Renata  T: 21. dubna 2017,  

 

5) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit potřebné 

úkony spojené s uzavřením darovací smlouvy č. S 0134/2017/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 21. dubna 2017, 

 

6) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy  

č. S 0134/2017/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 21. dubna 2017. 

1161/60/17 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Souvislá údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek Fryštátská – ul. Pod Kaplí“  

a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy  

č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod 

názvem „Souvislá údržba chodníků na ul. Těšínské, úsek Fryštátská – ul. Pod Kaplí“  

a o zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1,  

2 předloženého materiálu, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
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2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

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

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

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

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

 

4) 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 na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, radě 

městského obvodu k projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 16. května 2017. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka         místostarosta 


