
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

Usnesení  
56. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 24. dubna 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1313/56/13 schvaluje program 56. schůze rady městského obvodu konané dne 24. dubna 2013. 

1314/56/13 

 

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. 

1315/56/13 

 

1.   rozhodla o uzavření žádosti – smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, 

vedené pod č. 159/2013/MBaI, s United Energy Trading, a.s., se sídlem Klimentská 46, 

110 02 Praha 1, IČ 27386643, 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: 30. dubna 2013, 

 

3.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto 

usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 30. dubna 2013. 

1316/56/13 

 

1.   projednala žádost o vstup na pozemek a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí k RD na části pozemku  

parc. č. 790/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava paní 

Hany a pana Jiřího Tomicových, oba bytem xxx, xxx,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.   souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 790/6, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3.   rozhodla o uzavření smlouvy č. 176/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
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věcného břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město 

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

Ostrava-Radvanice, IČ: 00845451-17 na části pozemku parc. č. 790/6, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, na ulici Hraniční v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění 

plynové přípojky, umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami  

či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného paní Hany a pana Jiřího 

Tomicovy za jednorázovou úhradu 400,00 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 3 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 6. května 2013, 

 

5.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 176/2013/MBaI  

dle bodu 3 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 6. května 2013. 

1317/56/13 

 

1.   rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 152/2013/MBaI  na pronájem pozemku 

parc. č. 3277/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 v k. ú.  Radvanice, obec 

Ostrava, s nájemcem panem Tomášem Stromským, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

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

bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 3. května 2013, 

 

3.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 

1 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 3. května 2013. 

1318/56/13 

 

1.   projednala žádost pana Pavla Kamase a paní Romany Kamasové, oba bytem xxx, 

xxx o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu „přípojka plynu“ na části 

pozemku parc. č. 3207 ostatní plocha, ostatní komunikace  

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

 

2.   rozhodla o uzavření smlouvy č. 175/2013/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. 3207, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, strpět umístění stavby „přípojka plynu“ a umožnit přístup ke stavbě v 

souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné 

SMP Net, s.r.o., sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 

27768961, zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 

02 Brno, IČ 27935311                za jednorázovou úhradu ve výši 5.200,00 Kč + 

1.092,00 Kč 21% DPH, celkem 6.292,00 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 6. května 2013, 

 

4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 175/2014/MBaI  

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

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 6. května 2013. 

1319/56/13 

 

bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 10. dubna 

2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1320/56/13 bere na vědomí zápis z 26. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 
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 obvodu, konaného dne 9. dubna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1321/56/13 

 

rozhodla o stažení materiálu č. 8 s názvem „Informace o stavu využitelnosti budov 

základních škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Radvanice a Bartovice“ 

z programu schůze rady. 

1322/56/13 

 

1.   odvolává člena školské rady s účinností od 11. dubna 2013: 

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

     - za pedagogy:                             Mgr. Janu Naarovou, 

 

2.   jmenuje člena školské rady s účinností od 11. dubna 2013: 

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

     - za pedagogy:                             Mgr. Ivanu Fehérovou, Ph.D., 

 

3.   ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci tohoto usnesení, 

Z:  Mgr. Irena Kopciuchová              T: 29. dubna 2013. 

1323/56/13 

 

rozhodla o stažení materiálu č. 10 s názvem „Žádost o souhlas s uzavřením 

outsourcingové smlouvy č. 9139300007 na jazykový laboratorní systém Mercurius 21, 

v Základní škole Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace“ 

z programu schůze rady. 

1324/56/13 

 

rozhodla o stažení materiálu č. 11 s názvem „Prázdninový provoz v období červenec -

srpen 2013 v Mateřských školách v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ 

z programu schůze rady. 

1325/56/13 

 

1.   projednala žádost paní Heleny Ossové, bytem xxx, xxx o uzavření smlouvy o 

zřízení věcného břemene „přípojka plynu“ na části pozemku parc. č. 2033 ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.   rozhodla o uzavření smlouvy č. 185/2013/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. 2033, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, strpět umístění stavby „přípojka plynu“ a umožnit přístup ke stavbě v 

souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné 

SMP Net, s.r.o., sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 

27768961, zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 

02 Brno, IČ 27935311               za jednorázovou úhradu ve výši 5.200,00 Kč + 1.092,00 

Kč 21% DPH,                     celkem 6.292,00 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

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

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 6. května 2013, 

 

4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. 185/2013/MBaI  

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

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 6. května 2013. 

1326/56/13 

 

1.   projednala návrh na odpisy a likvidaci movitého majetku Základní školy Ostrava-

Radvanice, 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 674.347,94 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

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

č. 2 tohoto usnesení,   

Z:  Mgr. Irena Kopciuchová              T: 29. dubna 2013. 

1327/56/13 

 

1.   projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta,  

o stanovisko z hlediska přípustnosti stavby, která řeší umístění autoservisu na 

pozemcích p.č. 2180, 2197/7 v katastrálním území Radvanice dle Územního plánu 

města Ostravy  

k vydání koordinovaného stanoviska (KS 384/2013) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. souhlasí s umístěním autoservisu na pozemcích p.č. 2180, 2197/7 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: 3. května 2013, 

 

4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 3. května 2013. 

1328/56/13 

 

1.   schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 3639, pol. 2329                          o               3 tis. Kč 

na § 2212, pol. 2321                          o           114 tis. Kč           

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511                                      o           100 tis. Kč             

 

snižují daňové příjmy 

na pol. 4121, ÚZ xxxx                       o           100 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje                            

na § 3612, pol. 5171                          o           400 tis. Kč           

na § 3613, pol. 5151                          o               4 tis. Kč 

na § 5512, pol. 51xx, org. 16              o             20 tis. Kč 

na § 3632, pol. 5171                          o             10 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5162                          o               7 tis. Kč           

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3429, pol. 5222                          o               3 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5171                          o               4 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5169                          o           114 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5137, org. 16              o             20 tis. Kč 

na § 3632, pol. 5192                          o             10 tis. Kč 

na § 6409, pol. 5909                          o               7 tis. Kč           

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121                          o           400 tis. Kč 

 

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

1. tohoto usnesení, 

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

1329/56/13 1.   projednala a schválila vzor smlouvy o nájmu bytu pro nájemce Domu s 
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 pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 606/10, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.   projednala a schválila „Domovní řád“ pro Dům s pečovatelskou službou v Ostravě-

Bartovicích, Bartovická 606/10, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3.   rozhodla o uzavření smlouvy č. 189/2013/MBaI o výkonu správy bytové jednotky  

s p. Robertem Hýlem, trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4.   bere na vědomí zápis č. 2/2013 z jednání Sboru starostky pro bytové záležitosti  

ze dne 16. dubna 2013, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5.   rozhodla o schválení výpovědi nájmu bytu p. Jiřímu Kučerovi, bytem xxx, xxx, dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6.   rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 161/2013/MBaI s p. Ludmilou 

Švidrnochovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7.   rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 162/2013/MBaI s p. Tomášem 

Tomanem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8.   rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 163/2013/MBaI s p. Alešem 

Staniczkem, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

9.   rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod č. 164/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Jitkou Šefránkovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu, 

 

10. rozhodla o uzavření dodatku č. 2, vedeného pod č. 166/2013/MBaI, ke smlouvě  

o nájmu bytu s p. Janou Šveřepovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu, 

 

11. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 186/2013/MBaI se sl. Ingrid 

Berešovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

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

bodů 1 – 11 tohoto usnesení, 

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

 

13. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů, dodatků  

ke smlouvám o nájmu bytů a výpovědi nájmu bytu dle bodů 1 – 11 tohoto usnesení, 

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

1330/56/13 

 

1.   projednala oznámení o konání silničních závodů motocyklů „Okruh Františka 

Bartoše“ na území městského obvodu Radvanice a Bartovice ve dnech 13. – 14. 

července 2013 občanského sdružení RABA Motosport, sídlem Paculova 10, Ostrava-

Radvanice, IČ:22723161 ze dne 4. března 2013, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a projednala žádost o krátkodobou výpůjčku pozemků občanského sdružení 

RABA Motosport ze dne 16. dubna 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2.   bere na vědomí oznámení o konání silničních závodů motocyklů „Okruh Františka 

Bartoše“ na území městského obvodu Radvanice a Bartovice ve dnech 13. – 14. 

července 2013 občanského sdružení RABA Motosport, sídlem Paculova 10, Ostrava-

Radvanice, IČ:22723161 ze dne 4. března 2013, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 
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3.   rozhodla o uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce č. 181/2013/MBaI s RABA 

Motosport, sídlem Paculova 10, Ostrava-Radvanice, IČ:22723161, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu,  

 

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

dle bodu 3 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 6. května 2013,  

 

5.   zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení, 

Z:  Mgr. Šárka Tekielová                  T: 6. května 2013.           

1331/56/13 

 

1.   bere na vědomí informaci o stavu nájmu a užívání pozemků Radkem Jiříkem,  

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, p.č. 2028/2, 2028/3 a 3221/1 v k.ú. 

Radvanice, svěřených do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle 

důvodové zprávy  

k tomuto materiálu, 

 

2.   rozhodla o výzvě nájemci Radku Jiříkovi k úpravě právních vztahů k pozemkům  

p.č. 2028/2, 2028/3 a 3221/1 v k.ú. Radvanice, 

 

3.   pověřuje vedoucího odboru majetkového, bytového a investic k zajištění realizace 

výzvy dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 9. května 2013. 

1332/56/13 

 

1.   rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření 

licenční smlouvy č. S 0191/2013 na užití Základní báze geografických dat, databáze 

Data200 a digitálních ortofot s poskytovatelem Česká republika – Zeměměřický úřad,  

IČ 60458500, se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0191/2013 na užití Základní báze 

geografických dat, databáze Data200 a digitálních ortofot dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Věra Raisová                       T: 30. června 2013, 

 

3.   zmocňuje Richarda Dudka, DiS., místostarostu městského obvodu k podpisu 

smlouvy č. S 0191/2013 na užití Základní báze geografických dat, databáze Data200 a 

digitálních ortofot dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z:  Richard Dudek, DiS.                    T: 30. června 2013.     

1333/56/13 

 

1.   projednala znění návrhu Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP  

č. 10080266, Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích, mezi Statutárním 

městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí ČR, IĆ: 00020729, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

      

2.   doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít 

Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 10080266, Obnova zeleně na 

hřbitově v Ostravě-Radvanicích, mezi Statutárním městem Ostrava a Státním fondem 

životního prostředí ČR, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3.   projednala znění návrhu Dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0182/2013) ke smlouvě  

č. 10080266 (vedený pod č. S 0250/2012) ze dne 20. 9. 2012 o poskytnutí podpory 

projektu Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích ze Státního fondu životního 

prostředí ČR, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, v rámci 

Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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4.   doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice uzavřít 

Dodatek č. 1 (vedený pod č. S 0182/2013) ke smlouvě č. 10080266 (vedenou pod č. S 

0250/2012) ze dne 20. 9. 2012 o poskytnutí podpory projektu Obnova zeleně na 

hřbitově v Ostravě-Radvanicích ze Státního fondu životního prostředí ČR, IČ: 

00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, v rámci Operačního 

programu Životní prostředí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

       

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

č. 2, č. 4. tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 6. června 2013, 

 

6.   ukládá starostce městského obvodu předložit Dohodu o úpravě soupisu dokladů a 

účtů u akce OPŽP č. 10080266 do zastupitelstva městského obvodu dle bodu č. 2. 

tohoto usnesení, 

Z:  Mgr. Šárka Tekielová                  T: 6. června 2013, 

 

7.   ukládá starostce městského obvodu předložit Dodatek č. 1 (vedený pod  

č. S 0182/2013) ke smlouvě č. 10080266 (vedenou pod č. S 0250/2012) ze dne 20. 9. 

2012 o poskytnutí podpory projektu Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích‚ 

dle bodu č. 4. tohoto usnesení,       

Z:  Mgr. Šárka Tekielová                  T: 6. června 2013. 

1334/56/13 

 

1.   projednala smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 730/12 v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava za účelem umístění a provozování měřící stanice ovzduší vč. oplocení 

a:                               

  

2.   rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce č. 180/2013/MBaI se Zdravotním ústavem  

se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 71009396,  

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: 6. května 2013, 

 

4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce  

č. 180/2013/MBaI  dle tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 6. května 2013. 

1335/56/13 

 

1.   projednala žádost PMB-ZOS, spol. s r.o., sídlem Dlouhá tř. 460/1, Havířov-Město, 

IČ25911708 a Hansen Electric, spol. s r.o., sídlem Těšínská 2977/79 C, Opava,  

IČ 47973862 o výpůjčku části pozemku parc. č. 2217/22 ostatní plocha, neplodná půda  

o výměře 165 m2  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava za účelem rekonstrukce sjezdu  

a příjezdové komunikace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

  

2.   rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce č. 190/2013/MBaI s PMB-ZOS, spol. s 

r.o., sídlem Dlouhá tř. 460/1, Havířov-Město, IČ25911708 a Hansen Electric, spol. s 

r.o., sídlem Těšínská 2977/79 C, Opava, IČ 47973862, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

  

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

dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Svatopluk Běrský                  T: 6. května 2013, 

 

4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce  

č. 190/2013/MBaI dle tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 6. května 2013. 
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1336/56/13 

 

1.   bere na vědomí zápisy z rozborů hospodaření za rok 2012 v příspěvkových 

organizacích 

a)  MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742, 

b)  MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734, 

c)  ZŠ Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718, 

d)  ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace. IČ 70987700, 

 

2.   souhlasí s výhradami se závěry rozborové komise, 

 

3.   schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012 za rok 2012 pro 

a)  MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742 

b)  MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734 

c)  ZŠ Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ 70987718 

d)  ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace. IČ 70987700 

dle přílohy č. 1 – 4 předloženého materiálu, 

 

4.   pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení 

účetních závěrek, 

Z:  Mgr. Irena Kopciuchová              T: 3. května 2013 

 

5.   schvaluje výsledek hospodaření s úpravami, mimo ZŠ Ostrava - Radvanice, 

Trnkovecká 55, příspěvková organizace, a to příděl do fondů odměn ve výši 20 000 

Kč      a jeho převod do rozpočtu zřizovatele. 

 

6.   souhlasí na základě doporučení rozborové komise s vyplacením odměn za rok 2012  

v souladu s kritérií pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací, a to z vlastních 

finančních zdrojů pro: 

a) MŠ Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, ve výši 8 000 Kč 

b) MŠ Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, ve výši 8 000 Kč 

c) ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, ve výši 8 000 Kč. 

 

7.   ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky 

příspěvkových organizací o schválení výsledku hospodaření, 

Z:  Mgr. Irena Kopciuchová              T: 3. května 2013. 

1337/56/13 

 

1.   projednala žádost Základní školy Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, 

příspěvková organizace, IČ 70987718, o poskytnutí finanční půjčky dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. 

a)  doporučuje radě schválit rozpočtové opatření, kterým navýší příspěvek na činnost 

Základní škole Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,  

IČ 70987718 na rok 2013, a to takto: 

 

navýšení příjmů 

na pol. 1511                                      o             50 tis. Kč 

 

navýšení výdajů 

na § 3113, pol. 5331, org. 6                o           50 tis. Kč, 

 

b)  ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

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

1338/56/13 

 

1.   bere na vědomí informaci o vydání registračního listu předmětné akce, identifikační 

číslo EDS/SMVS 115D222002039 a rozhodnutí ministra životního prostředí o 
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poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Energetické úspory objektu úřadu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice“ v rámci Operačního programu Životního 

prostředí  

z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR č. 11103623-SFŽP dle přílohy č. 1,  

č. 2, předloženého materiálu, 

 

2.   rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Energetické úspory objektu úřadu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice“, formou zjednodušeného podlimitního 

řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

a zaslání výzvy zájemcům k podání nabídek na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu  

a za podmínek dle přílohy č. 3, č. 4, č. 5 č. 6 předloženého materiálu, 

 

3.   jmenuje:  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic 

3. PaedDr. Boris Ryšavý, CSc., projektový manažer TEDEAS, s.r.o.     

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

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

3. Ing. Lubomír Golasovský, jednatel TEDEAS, s.r.o.    

 

hodnotící komise je pověřena posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením 

nabídek ve složení: 

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Bc. Aleš Boháč, člen rady, zastupitel  

3. Ing. Pavel Srkal, projektant ASA expert a.s.  

4. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic  

5. PaedDr. Boris Ryšavý, CSc., projektový manažer TEDEAS, s.r.o.    

náhradníci členů 

1. Richard Dudek, DiS., místostarosta 

2. Mgr. Luboš Niessner, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí  

3. Ing. Lukáš Slepčan, projektant ASA expert a.s.  

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

5. Ing. Lubomír Golasovský, jednatel TEDEAS, s.r.o.  

   

4.   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 dle bodu č. 2. tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k projednání, 

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

1339/56/13 

 

1.   projednala žádost společnosti HGE, s.r.o. Ostrava o souhlas s umístěním zařízení 

staveniště na pozemku par. č. 193/3 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava pro investora 

stavby statutární město Ostrava, z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu  

ul. Za Ještěrkou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.   souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 193/3, orná půda, v k.ú. Bartovice, obec 

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

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

za účelem umístění zařízení staveniště dotčené stavby „Rekonstrukce vodovodu  

ul. Za Ještěrkou“ pro společnost HGE, s.r.o., se sídlem Do Špice 749/10, 725 29 

Ostrava-Petřkovice, IČ 61947121, kdy investorem je statutární město Ostrava, Ostrava-
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Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 8, PSČ  729 30, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

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

bodu 2 tohoto usnesení, 

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

 

4.   zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku  

s umístěním zařízení staveniště dle tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Štěpán Košťál                      T: 30. dubna 2013. 

1340/56/13 

 

I.   rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí: 

 

1.   o uzavření mandátní smlouvy č. S 0195/2013 na zajištění administrace projektu 

„Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany před povodněmi pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice“ se zhotovitelem společností HERO trade, s.r.o., se sídlem 

Smetanova 639/26, 757 01 Valašské Meziříčí dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření mandátní smlouvy č. S 0195/2013 na zajištění 

administrace projektu „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany před 

povodněmi pro městský obvod Radvanice a Bartovice“ dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Věra Raisová                       T: 10. května 2013, 

 

3.   zmocňuje Richarda Dudka, DiS., místostarostu městského obvodu k podpisu 

mandátní smlouvy č. S 0195/2013 na zajištění administrace projektu „Preventivní 

povodňová ochrana – systém ochrany před povodněmi pro městský obvod Radvanice a 

Bartovice“ dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Richard Dudek, DiS.                     T: 10. května 2013.     

 

II.  rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí: 

 

1.   o uzavření mandátní smlouvy č. S 0194/2013 na výkon technického dozoru (mimo 

stavební část) a koordinátora projektu mezi jednotlivými dodavateli při realizaci 

zakázky „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany před povodněmi pro 

městský obvod Radvanice a Bartovice“ se zhotovitelem společností HERO trade, s.r.o., 

se sídlem Smetanova 639/26, 757 01 Valašské Meziříčí dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření mandátní smlouvy č. S 0194/2013 na výkon 

technického dozoru (mimo stavební část) a koordinátora projektu mezi jednotlivými 

dodavateli při realizaci zakázky „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany 

před povodněmi pro městský obvod Radvanice a Bartovice“ dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z:  Ing. Věra Raisová                       T: 10. května 2013, 

 

3.   zmocňuje Richarda Dudka, DiS., místostarostu  městského obvodu k podpisu 

mandátní smlouvy č. S 0194/2013 na výkon technického dozoru (mimo stavební část) a 

koordinátora projektu mezi jednotlivými dodavateli při realizaci zakázky „Preventivní 

povodňová ochrana – systém ochrany před povodněmi pro městský obvod Radvanice a 

Bartovice“ bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z:  Richard Dudek, DiS.                    T: 10. května 2013. 
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III. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí: 

 

1.   o uzavření mandátní smlouvy č. S 0192/2013 na výkon technického dozoru v rámci 

realizace projektu lokálních varovných systémů v souladu s projektem „Preventivní 

povodňová ochrana – systém ochrany před povodněmi pro městský obvod Radvanice  

a Bartovice“ se zhotovitelem společností HERO trade, s.r.o., se sídlem Smetanova 

639/26, 757 01 Valašské Meziříčí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření mandátní smlouvy č. S 0192/2013 na výkon 

technického dozoru v rámci realizace projektu lokálních varovných systémů v souladu  

s projektem „Preventivní povodňová ochrana – systém ochrany před povodněmi  

pro městský obvod Radvanice a Bartovice“ dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z:  Ing. Věra Raisová                       T: 10. května 2013, 

 

3.   zmocňuje Richarda Dudka, DiS., místostarostu městského obvodu k podpisu 

mandátní smlouvy č. S 0192/2013 na výkon technického dozoru v rámci realizace 

projektu lokálních varovných systémů v souladu s projektem „Preventivní povodňová 

ochrana – systém ochrany před povodněmi pro městský obvod Radvanice a Bartovice“ 

bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z:  Richard Dudek, DiS.                    T: 10. května 2013. 

1341/56/13 

 

rozhodla o stažení přínosu č. 4 s názvem „Návrh na zadání veřejné zakázky na dodávku 

komunální techniky v rámci projektu OPŽP „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice 

- Bartovice“ a zaslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídek na poskytnutí 

dodávky“ z programu schůze rady. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,                                                              Ing. Štěpán Košťál, 

starostka                                                                                    místostarosta 
 


