Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
41. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 12. září 2012
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
957/41/12 1. schvaluje program 41. schůze rady městského obvodu konané dne
12. září 2012.
958/41/12 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
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.
959/41/12 1. bere na vědomí zápis č. 6/2012 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. června 2012 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
960/41/12 1. projednala nominaci p. Evy Stoškové na sedmé prestižní ocenění Kříšťálový kamínek,
které vyhlašuje Asociace TRIGON v rámci jubilejního XX. ročníku Evropských dnů
handicapu,
2. schvaluje nominaci p. Evy Stoškové za městský obvod Radvanice a Bartovice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. ukládá Bc. Petře Fedorucové, DiS., zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Petra Fedorucová, DiS.
T: 14. září 2012.
961/41/12 1. bere na vědomí zápis z 18. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu konaného dne 28. srpna 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
962/41/12 1. projednala nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava na bezúplatný převod pozemků p. č. 1566/1, p. č. 1786, p. č. 1831,
p. č. 1891 a p. č. 654/2 v k.ú. Bartovice, jež jsou v katastru nemovitostí vedeny jako vodní
plochy se způsobem využití jako koryta vodního toku přirozené nebo upravené, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje statutárnímu městu Ostrava souhlasit s bezúplatným převodem pozemků
p. č. 1566/1, p. č. 1786, p. č. 1831, p. č. 1891 v k.ú. Bartovice, jež jsou v katastru
nemovitostí vedeny jako vodní plochy se způsobem využití jako koryta vodního toku
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přirozené nebo upravené, s výjimkou pozemku p. č. 654/2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
a souhlasí se svěřením uvedených pozemků do správy městského obvodu, budou-li
ve vlastnictví města, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. rozhodla o postoupení sdělení vč. přílohy (33 listů) Magistrátu města Ostravy, jako
budoucímu vlastníku nemovitostí k dalšímu majetkoprávnímu řízení s návrhem
na bezúplatný převod pozemků p. č. 1566/1, p. č. 1786, p. č. 1831, p. č. 1891
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s výjimkou pozemku p. č. 654/2 v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 27. září 2012,
5. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, o postoupení sdělení se všemi
dostupnými listinami odboru majetkovému Magistrátu města Ostravy k dalšímu
majetkoprávnímu řízení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 27. září 2012.
963/41/12 1. rozhodla o uzavření:
a) nájemní smlouvy č. 422/2012/MBaI na pronájem pozemku parc. č. 2027/56, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 36 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s nájemcem panem
Rudolfem Gargašem, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) nájemní smlouvy č. 423/2012/MBaI na pronájem pozemku parc. č. 785/26, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s nájemcem panem
Davidem Balcárkem, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) nájemní smlouvy č. 424/2012/MBaI na pronájem pozemku parc. č. 690/60, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 24 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s nájemcem panem
Jakubem Mohylou, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 26. září 2012,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemních smluv uvedených
v bodě č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 26. září 2012.
964/41/12 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného pod
č. 426/2012/MBaI, s p. Bc. Karinou Slovákovou, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 427/2012/MBaI s p. Miroslavem
Radou, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 428/2012/MBaI s p. Jiřinou
Káňovou, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 429/2012/MBaI s p. Janem Gažíkem, xxx,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného pod
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č. 430/2012/MBaI, s p. Ludmilou Botorovou, xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 432/2012/MBaI s p. Jaroslavem
Lopatou, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
1 - 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 27. září 2012,
8. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohod o ukončení nájmu bytů,
dodatků ke smlouvám o nájmu bytů a ke smlouvě o nájmu bytu dle bodů 1 – 6 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 27. září 2012.
965/41/12 1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o udělení plné
moci č. 12/2012 společnosti AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64
Havířov - Prostřední Suchá, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 777, IČ 47676175, k zastupování městského obvodu k zajištění
výkonu inženýrské činnosti, tzn. k zastupování statutárního města Ostravy, městského
obvodu Radvanice a Bartovice, ve věci projednání projektové dokumentace, podání žádostí,
návrhů a ohlášení, zajištění veškerých vyjádření, stanovisek a správních rozhodnutí
dle příslušných zákonů a k přijímání písemností potřebných k realizaci stavby „Opevnění
dna a břehů drobného vodního toku v části podél pozemků p.č. 1729/1 a 1729/2
v k.ú. Bartovice“,
2. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu plné moci č. 12/2012 dle bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál,
T: 21. září 2012.
966/41/12 1. bere na vědomí zápis č. 7/2012 z jednání komise bezpečnosti a dopravy při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 3. září 2012 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
967/41/12 1. projednala žádost Ing. Gabriely Hanzelové, xxx na změnu Územního plánu města
Ostravy u části pozemku p.č. 1110 v katastrálním území Radvanice z funkční plochy
„Zemědělská půda ostatní“ na funkční plochu „Bydlení individuální“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí se změnou Územního plánu města Ostravy u části pozemku p.č. 1110
v katastrálním území Radvanice z funkční plochy „Zemědělská půda ostatní“ na funkční
plochu „Bydlení individuální“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat žádost
městského obvodu na Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta na změnu
Územního plánu města Ostravy u části pozemku p.č. 1110 v katastrálním území Radvanice
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 20. září 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu žádosti
na změnu Územního plánu města Ostravy u části pozemku p.č. 1110 v katastrálním území
Radvanice,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 20. září 2012.
968/41/12 1. projednala žádost Juraje Nociara, xxx na změnu Územního plánu města Ostravy u
pozemků p.č. 2953/2, 2953/3 v katastrálním území Radvanice z funkční plochy
„Zemědělská půda ostatní“ na funkční plochu „Bydlení individuální“ dle přílohy č. 1
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předloženého materiálu,
2. souhlasí se změnou Územního plánu města Ostravy u pozemků p.č. 2953/2, 2953/3
v katastrálním území Radvanice z funkční plochy „Zemědělská půda ostatní“ na funkční
plochu „Bydlení individuální“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat žádost
městského obvodu na Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta na změnu
Územního plánu města Ostravy u pozemků p.č. 2953/2, 2953/3 v katastrálním území
Radvanice dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 20. září 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu žádosti
na změnu Územního plánu města Ostravy u pozemků p.č. 2953/2, 2953/3 v katastrálním
území Radvanice,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 20. září 2012.
969/41/12 1. projednala žádost Tomáše Krupičky, xxx na změnu Územního plánu města Ostravy u
pozemků p.č. 1621, 1622/7 v katastrálním území Radvanice z funkční plochy „Rozptýlená
krajinná zeleň“ na funkční plochu „Bydlení individuální“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. nesouhlasí se změnou Územního plánu města Ostravy u pozemků p.č. 1621, 1622/7
v katastrálním území Radvanice z funkční plochy „Rozptýlená krajinná zeleň“ na funkční
plochu „Bydlení individuální“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zaslat žádost
městského obvodu na Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta na změnu
Územního plánu města Ostravy u pozemků p.č. 1621, 1622/7 v katastrálním území
Radvanice dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 20. září 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu žádosti
na změnu Územního plánu města Ostravy u pozemků p.č. 1621, 1622/7 v katastrálním
území Radvanice,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 20. září 2012.
970/41/12 1. schvaluje platový výměr paní Táni Krumniklové, ředitelce Mateřské školy OstravaBartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, v městském obvodu Radvanice
a Bartovice v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., a katalogu prací
ve veřejných službách a správě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 17. září 2012,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu platového výměru dle tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 17. září 2012.
971/41/12 1. projednala žádost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o.,
Orlová-Lutyně, o zřízení věcného břemene na stavbu „Ova, Radvanice, p. Hmura, přípojka
NN“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy č. 433/2012/MBaI o zřízení práva odpovídajícího věcnému
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břemenu, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 00845451-17,
na částech pozemků: parc. č. 2999 o celkové výměře 114 m2, parc. č. 3228/2 o celkové
výměře 259 m2, parc. č. 3228/3 o celkové výměře 130 m2 vše ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, na ul. Bučinská v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, strpět umístění stavby „Ova, Radvanice, p. Hmura, přípojka NN“ a umožnit přístup
k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 3.520,-- Kč + 704,-- Kč 20%
DPH, celkem 4.224,-- Kč, včetně 20% DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle tohoto
usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 27. září 2012,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 27. září 2012.
972/41/12 1. projednala žádost pana Vratislava Helekala, xxx, o vstup na pozemek parc. č. 3210/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 13.913 m2, v k. ú. Radvanice, týkající
se stavby „Ostrava, U Lípy, p. Helekal, připojení ČOV“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 434/2012/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, 716 00 OstravaRadvanice, IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, na ulici Trnkovecká, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby
„připojení ČOV“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami
či odstraněním, a to ve prospěch budoucího oprávněného Vratislava Helekala
za jednorázovou úhradu 400,-- Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 27. září 2012,
5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 27. září 2012.
973/41/12 1. projednala žádost Magistátu města Ostravy, majetkového odboru o stanovisko
k odkoupení pozemku parc. č. 17/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
296 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a o vyjádření ke svěření pozemku do správy našeho
městského obvodu v případě jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Ostravy,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o souhlasu s odkoupením pozemku parc. č. 17/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace o celkové výměře 296 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a souhlasí
se svěřením pozemku do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice, bude-li
ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
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3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 27. září 2012,
4. ukládá místostarostovi městského obvodu písemně informovat majetkový odbor
Magistrátu města Ostravy o stanovisku rady dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 27. září 2012.
974/41/12 1. rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0441/2012/OaVV na finanční dar ve výši
2.000,-- Kč s dárcem ETVM, s. r. o., Uhlířská 1945/14, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
IČ 48390356, u příležitosti vyhlášení výherce Soutěže o nejkrásnější zahradu městského
obvodu Radvanice a Bartovice dne 15. září 2012 na Radvanických slavnostech v Ostravě –
Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 20. září 2012,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. září 2012.
975/41/12 1. rozhodla o uzavření smlouvy č. 442/2012/MBaI o škodovém pojištění odpovědnosti
za škodu z pořádání kulturní akce v městském obvodu Radvanice a Bartovice v období
od 15. září 2012 do 16. září 2012 za jednorázovou úhradu ve výši 2.665,-- Kč s pojistitelem:
Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČ 61859869, prostřednictvím
pojišťovací makléřské společnosti Sillet group, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava,
28. října 102/1, PSČ 70200, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmy na §3349, pol. 2111 o 1.000,-- Kč,
a kterým se navýší výdaje § 3399, pol. 5163 o 1.000,-- Kč,
Z: Ing. Spěváková
T: 14. září 2012,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: 14. září 2012,
4. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renata Spěváková
T: 14. září 2012,
5. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu pojistné smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. září 2012.
976/41/12 1. stanoví celkový počet zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce)
na maximálně 65 zaměstnanců.
977/41/12 1. rozhodla o zadání veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvanicích“, formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a zaslání písemné výzvy zájemcům k podání nabídek
na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3
a č. 4 předloženého materiálu,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
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členové:
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
3. Roman Tyl, jednatel společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.
náhradníci členů:
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Miroslav Švancar, manažer společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.
hodnotící komisi ve složení:
členové:
1. Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
2. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
3. Jan Kania, jednatel společnosti PPS Kania s.r.o.
4. Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor majetkový, bytový a investic
5. Roman Tyl, jednatel společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.
náhradníci členů:
1. Richard Dudek, DiS., místostarosta
2. Bc. Aleš Boháč, člen rady
3. Ing. Petra Wluková, projektant PPS Kania s.r.o.
4. Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
5. Miroslav Švancar, manažer společnosti SELLER MORAVIA, s.r.o.,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, 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. Hana Dlouhá
T: dle zákonných lhůt.
1.
bere
na
vědomí
informaci
o
organizačním
opatření městského obvodu Radvanice
978/41/12
a Bartovice k zajištění Radvanických slavností, které se uskuteční dne 15. září 2012
v areálu TJ Sokol Ostrava - Radvanice.
979/41/12 1. vylučuje z vyhlášeného výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů na realizaci akce pod názvem „Stavební úpravy bytového
domu, ul. Třanovského 21, 23, 25 v Ostravě-Radvanicích“ uchazeče, kteří předložili svou
nabídku pod:
pořadovým číslem 5
RAMSES OSTRAVA, spol. s r.o.
Těšínská 227/279, 716 00 Ostrava-Radvanice
IČ: 46578161
pořadovým číslem 7
SARAY STAVBY, s.r.o.
Nádražní 613/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 28561333
z důvodu uvedených v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek
na veřejnou zakázku na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
na realizaci akce pod názvem „Stavební úpravy bytového domu, ul. Třanovského 21, 23, 25
v Ostravě -Radvanicích dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
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č. S 0443/2012/MBaI s vybraným uchazečem, který předložil svou nabídku pod pořadovým
číslem 4, za cenu nejvýše přípustnou 4.389.540,-- Kč bez DPH, 5.004.076,-- včetně DPH
se zhotovitelem:
obchodní společnost: BDSTAV MORAVA s.r.o.
sídlo: Bruzovice 88, PSČ 739 36 Bruzovice
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
dle přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0443/2012/MBaI, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Dlouhá
T: dle zákonných lhůt,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0443/2012/MBaI,
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle zákonných lhůt.

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

