Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
67. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 9. října 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1607/67/13 schvaluje program 67. schůze rady městského obvodu konané dne 9. října 2013.
1608/67/13 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,

1609/67/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
rozhodla o záměru pronájmu pozemků:
1. parc. č. 924/9 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové
výměře 23 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
2. parc. č. 690/27 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové
výměře 20 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu,

1610/67/13

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 a 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 23 října 2013.
schvaluje termín a místo konání 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 17. října 2013 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Radvanicích, a stanoví
návrh programu zasedání:
-

16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č. Název materiálu
Předkladatel materiálu
1Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová
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rada městského obvodu

1611/67/13
1612/67/13

67. schůze ze dne 9. 10. 2013

2Návrh na přípravu a podání žádosti na poskytnutí podpory z Ministerstva
životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí, L. výzvy,
prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů energie na projekt „Snížení energetických ztrát
objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v Ostravě – Radvanicích“
Mgr. Šárka Tekielová
Diskuze
Závěr.
bere na vědomí zápis č. 7/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 18. září 2013
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. projednala Příkaz č. 3/2013 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městského obvodu Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2013, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. schvaluje Příkaz č. 3/2013 k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městského obvodu Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2013, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,

1613/67/13

3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice zajistit realizaci příkazu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 31. prosince 2013.
1. bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského
obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna
2002 zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
3. doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1614/67/13

4. ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu
k projednání,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 17. října 2013.
1. projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., učiněnou prostřednictvím
Ing. Martina Bartečka, se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek, PSČ 738 01,
IČ 47195355, o vstup na pozemek parc. č. 1112 ostatní plocha, neplodná půda
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, týkající se stavby podzemního vedení „Ostrava Čaniga,
příp.NNk“ a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na elektro přípojku, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 1112, ostatní plocha, neplodná půda
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 516/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvě zakládající právo umístit a 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. 1112, ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, na ulici
Dalimilové, strpět umístění stavby podzemního vedení „Ostrava Čaniga, příp. NNk“
a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-
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Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, 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 3. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 22. října 2013,

1615/67/13

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. října 2013.
1. projednala návrh dodatku č. 13 (evidovaný pod č. 506/2013/MBaI) ke smlouvě
o výpůjčce majetku a vzájemné spolupráci uzavřené s Českou republikou - Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 OstravaZábřeh, IČ: 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 (evidovaný pod č. 506/2013/MBaI) ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. dubna 2000 uzavřené s Českou republikouHasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, 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: 23. října 2013,

1616/67/13

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 13 ke smlouvě
o výpůjčce a vzájemné spolupráci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 23. října 2013.
1. rozhodla na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby, zadanou v souladu s § 18, odst. 5, § 12 odst. 3, § 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru
nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0512/2013/MBaI s vybraným
uchazečem na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vč. rozpočtu
stavby, zajištění výkonu inženýrské činnosti k vydání pravomocného stavebního povolení
a zpracování průkazu energetické náročnosti pro realizaci stavby „Dům s pečovatelskou
službou Ostrava-Bartovice II“ za cenu nejvýše přípustnou 798.000,-- Kč bez DPH
s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2:
PPS Kania s.r.o.
se sídlem: Ostrava – Muglinov, Olešní 583/9, PSČ 712 00
IČ: 268 21940,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0512/2013/MBaI dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 20. října 2013,

1617/67/13
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3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0512/2013/MBaI dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 20. října 2013.
1. projednala nominaci p. Jaroslava Semeckého na VII. ročník ankety SENIOR ROKU,
kterou vyhlašuje Statutární město Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne seniorů,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2. schvaluje nominaci p. Jaroslava Semeckého za městský obvod Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1618/67/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 15. října 2013.
1. projednala organizační opatření k zajištění akce Setkání jubilantů dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. bere na vědomí organizační opatření k zajištění akce Setkání jubilantů dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,

1619/67/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci akce Setkání
jubilantů dle organizačního opatření,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 26. listopadu 2013.
1. projednala žádost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice
o jmenování nových členů jednotky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. jmenuje členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice v souladu
s ustanovením § 68 odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a dle § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky MV ČR č.247/2001 o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany:
1. Vít Honěk, nar. xxx
2. Ivan Oršulík, nar. xxx
3. Matěj Vysoudil, nar. xxx

1620/67/13

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing.: Svatopluk Běrský
T: 22. října 2013.
1. projednala žádost o nájem pozemku parc. č. 2027/147 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, pod stavbou garáže předloženou panem Jaroslavem Jachem, bytem Varenská 2,
702 00 Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. 426/2013/MBaI na pronájem pozemku
parc. č. 2027/147, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2 v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, s nájemcem panem Jaroslavem Jachem, bytem xxx, xxx 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: 22. října 2013,

1621/67/13
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. října 2013.
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 3 (ev. č. 514/2013/MBaI) ke smlouvě o budoucí
nájemní smlouvě č. 366/2009/MBŠaK ze dne 11.09.2009 ve znění dodatku č. 1
ze dne 26.01.2011, dodatku č. 2 ze dne 08.02.2012, na pronájem pozemků parc. č. 655,
654/1, 654/2, 654/3, 656 a 646/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s budoucím nájemcem:
Klub rybářů „Jan Maria“, občanské sdružení, se sídlem ul. Pastrňákova-Frankevičova,
71600 Ostrava-Radvanice, IČ 26544920, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 23. října 2013,

1622/67/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 23. října 2013.
1. projednala Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského
obvodu Radvanice a Bartovice sp. zn.: S-SMO/161482/13/MJ/3 ze dne 17. 6. 2013,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené
u městského obvodu Radvanice a Bartovice sp. zn.: S-SMO/161482/13/MJ/3
ze dne 17. 6. 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1623/67/13

3. ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Protokol
o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Radvanice
a Bartovice sp. zn.: S-SMO/161/482/13/MJ/3 ze dne 17. 6. 2013, Zastupitelstvu
městského obvodu Radvanice a Bartovice,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: prosinec 2013.
1. schvaluje harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrh metodiky pro
sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá všem ředitelům příspěvkových organizací, vedoucím odvětvových odborů
a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu
požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky a to v termínech dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
Z: ředitelé příspěvkových organizací,
vedoucí odvětvových odborů,
velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů,

1624/67/13

3. ukládá vedoucí odboru SVaŠ informovat ředitele příspěvkových organizací a vedoucí
mu odboru MBaI velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů o schváleném
harmonogramu prací na návrh rozpočtu na rok 2014 a schválené metodice pro
sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014,
Z: Mgr. Irena Kupciuchová, Ing. Svatopluk Běrský T: 11. října 2013.
1. projednala žádost o realizaci odborné praxe studentky Bezpečnostně právní akademie
Ostrava, s.r.o., střední škola, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci odborné praxe studentky Bezpečnostně
právní akademie Ostrava, s.r.o., střední škola, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu
zajistit realizaci úkolu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 9. října 2013,

1625/67/13
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4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o realizaci odborné praxe
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 9. října 2013.
1. rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na pořadí nabídek na
služby pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území
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městského obvodu Radvanice a Bartovice“, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo
a) pro část č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice v období
2013/2014 s dodavatelem:
Vlasta Drahošová, xxx, xxx, IČ: 46535012
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5., č. 6 předloženého materiálu,
b) pro část č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Bartovice v období
2013/2014 s dodavatelem:
Vlasta Drahošová, xxx, xxx, IČ 46535012
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 předloženého materiálu,
c) pro část č. 3. Zimní údržba chodníků v k.ú. Radvanice a v k.ú. Bartovice v období
2013/2014 s dodavatelem:
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ: 25396544
Dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky,
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: dle zákonných lhůt,
3. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: dle zákonných lhůt.

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

