Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
10. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 27. března 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1) schvaluje program 10. schůze rady městského obvodu konané dne 27. března 2019.
158/10/19
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
159/10/19
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,
3/1/18 ze 7. listopadu 2018,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
23/2/18 z 21. listopadu 2018,
25/2/18 z 21. listopadu 2018,
32/2/18 z 21. listopadu 2018,
37/2/18 z 21. listopadu 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

160/10/19

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh na uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-6/2019,
vedené pod č. S 0131/2019/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-6/2019, vedené
pod č. S 0131/2019/TAJ, s Českou republikou - Úřadem práce České republiky, se sídlem
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 28. března 2019,

161/10/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. března 2019.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 1/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit kontrolní výbor provedením fyzické
kontroly realizace veřejné zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova
a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ v souladu s usnesením rady městského obvodu
č. 913/9M/19 ze dne 3. října 2016 a č. 1550/79/18 ze dne 17. ledna 2018 a v souladu
s jednacím řádem výborů zastupitelstva a zákonem o obcích dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Stanislav Zientek
T: 31. prosince 2019,
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10. schůze ze dne 27. března 2019

3) ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodů
č. 1 a č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost o potvrzení referenčních listů od společnosti KAVIS, spol. s. r. o.,
IČ: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, jejímž předmětem jsou
reference k realizovaným zakázkám „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova
a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 1 – Kobrova 577/1 a část 3 – Kobrova 579/5,
dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro společnost KAVIS, spol. s. r. o.,
IČ: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, s tím, že realizovaná
zakázka „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě –
Radvanicích“, část 1 – Kobrova 577/1, byla provedena v předepsané kvalitě a termínu, plně
v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro společnost KAVIS, spol. s. r. o.,
IČ: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, s tím, že realizovaná
zakázka „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě –
Radvanicích“, část 3 – Kobrova 579/5, byla provedena v předepsané kvalitě a termínu, plně
v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 3. dubna 2019,

163/10/19

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu referenčních listů dle bodů č. 2 a 3 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 3. dubna 2019.
1) projednala žádost o souhlas s aktualizací projektu Mateřské školy Ostrava – Bartovice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) projednala žádost o souhlas s návrhem projektu Základní školy Ostrava – Radvanice
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost o souhlas s návrhem projektu Základní školy Ostrava – Radvanice
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) souhlasí s aktualizací projektu MŠ Bartovice v rámci MAP ORP Ostrava dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
5) souhlasí s návrhem projektu ZŠ Radvanice v rámci MAP ORP Ostrava dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
6) souhlasí s návrhem projektu ZŠ Radvanice v rámci MAP ORP Ostrava dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
7) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 4), 5) a 6)
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 29. března 2019,
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8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu projektových fichí dle bodu č. 4), 5)
a 6) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 29. března 2019.
1) projednala žádost ze dne 18. března 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem garáže, v budově Společenského domu v Ostravě – Bartovicích, v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu garáže v budově Společenského domu v Ostravě –
Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala záměr pronájmu motobaru v budově Společenského domu v Ostravě –
Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu motobaru v budově Společenského domu v Ostravě
– Bartovicích, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2019,

165/10/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2019.
1) projednala žádost ze dne 13. března 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 3120/9, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/9, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b)
předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 29. října 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 3120/12, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/12, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2019,

166/10/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2019.
1) projednala žádost ze dne 14. února 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 690/22, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 18 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0139/2019/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2019,

167/10/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy
č. S 0139/2019/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2019.
1) projednala žádost ze dne 16. ledna 2019 podanou společnosti RESIDOMO, s. r. o., sídlem
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu „52Ja-18-zřízení 18 kusů
vodovodních přípojek, Portfolio RESIDOMO, s. r. o.“, a to na částech pozemků parc.
č. 843/5, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 790/5, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebností cca 17,5 bm,
dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0141/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „52Ja-18-zřízení 18 kusů
vodovodních přípojek, Portfolio RESIDOMO, s. r. o.“, a to na částech pozemků parc. č.
843/5, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 790/5, ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 17,5 bm, dle
přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 13. února 2019 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
skříně HUP, a to na části pozemku parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 m2, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0142/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu skříně HUP, a to na části pozemku
parc. č. 3217/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti
cca 2 m2, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 25. února 2019 podanou společnosti GasNet, s. r. o., sídlem
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí na Labem, zastoupenou na základě plné moci společností S&M
Construction and Technology s. r. o., sídlem Soví 452/10, 711 00 Ostrava – Koblov,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností a zakládající právo umístit
a provést stavbu „REKO MS Ostrava – Radvanice 2 část Hviezdoslavova + 2“, a to na
částech pozemků parc. č. 3256, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3255, ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc. č.3245, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3258,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3239/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.
č. 3239/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu
služebností cca 548 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0145/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „REKO MS Ostrava – Radvanice 2
část Hviezdoslavova + 2“, a to na částech pozemků parc. č. 3256, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 3255, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.3245, ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc. č. 3258, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3239/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3239/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebností cca 548 bm, dle přílohy č. 3 c) předloženého
materiálu,
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7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2019,

168/10/19

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0141/2019/MBaI, S 0142/2019/MBaI a S 0145/2019/MBaI o zřízení služebností
a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2019.
1) projednala žádost ze dne 11. února 2019, podanou společností FORS MORAVA s. r. o.,
sídlem Malenovice 65, 739 11 Malenovice, o pronájem pozemků parc. č. 2028/2, ostatní
plocha, zeleň, o celkové výměře 546 m2 a části parc. č. 3221/1, Ostatní plocha, ostatní
komunikace, o celkové výměře 7.348 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2028/2, ostatní plocha, zeleň,
o výměře 546 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3221/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 378 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2019,

169/10/19

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů,
dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2019.
1) projednala návrh plánu účetních odpisů majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice
na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje plán účetních odpisů majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok
2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

170/10/19

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit realizaci bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 31. prosince 2019.
1) bere na vědomí informaci o projednání a schválení dotace z dotačního programu
„Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) projednala návrh smlouvy č. S 0149/2019 o poskytnutí dotace z dotačního programu
„Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
3) souhlasí s uzavřením smlouvy č. S 0149/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice
a MŠ Bartovice v Beskydech“ z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty
ŽPZ/04/2018“a schvaluje příjem této dotace dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit potřebné úkony související
s poskytnutím dotace z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
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T: 30. dubna 2019,

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh smlouvy č. S 0149/2019 o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projednání a odsouhlasení Radě města Ostravy,
Z. Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 9. dubna 2019
6) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy č. S 0149/2019 dle přílohy
č. 1. tohoto materiálu po jejím odsouhlasení v Radě města Ostravy,
Z. Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 16. dubna 2019,
7) projednala předložené objednávky služeb ubytování a stravování a objednávky těchto
služeb dle přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu,
8) rozhodla schválit výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016
ze způsobu zadání veřejné zakázky na služby v rámci realizace akce „Jarní ozdravné pobyty
dětí z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“, tj. zadání zakázky přímo jednomu
zadavateli postupem dle čl. IV. místo postupu dle čl. V. vnitřního předpisu č. 2/2016,

171/10/19

9) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 8 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: dle termínů ozdravného pobytu.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0120/2016/MBaI uzavřené dne 28. dubna 2016, dle přílohy č. 1 a) předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu vedeného pod č. S 0143/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0140/2017/MBaI uzavřené dne 21. dubna 2017, dle přílohy č. 2 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0144/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) bere na vědomí zápis č. 8/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. S 0147/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. 0146/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. 0140/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu pod č. 0150/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,
10) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 7, 8 a 9 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2019,
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11) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku a smluv, dle bodů č. 2, 4, 6, 7, 8
a 9 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2019.
1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-19/2019, vedené pod
č. S 0152/2019/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-19/2019, vedené pod
č. S 0152/2019/TAJ, s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 28. března 2019,

173/10/19

174/10/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. března 2019.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019, kterým se
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511
o 382 tis. Kč
snižují kapitálové výdaje
na § 3632, pol. 6121, org. 1700029000000
o 91 tis. Kč
snižují běžné výdaje
na § 3113, pol. 5171
o 80 tis. Kč
na § 3639, pol. 5169
o 100 tis. Kč
zvyšují kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6121, org. 1700022000000
o 382 tis. Kč
na § 3113, pol. 6121, org. 1700058000000
o 80 tis. Kč
na § 3632, pol. 6121, org. 1700059000000
o 91 tis. Kč
na § 3639, pol. 6121, org. 1700057000000
o 100 tis. Kč
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 5. dubna 2019.
1) projednala žádost ze dne 16. ledna 2019, podanou Knihovnou města Ostravy, p. o., sídlem
28. října 289/2, 702 00 Ostrava, o bezúplatný pronájem místnosti o velikosti cca 20 m2,
v budově Klubu důchodců v Ostravě – Radvanicích, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti č. S 0166/2019/MBaI
s Knihovnou města Ostravy, p. o., sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 15. dubna 2019,

175/10/19
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o výpůjčce části
nemovitosti č. S 0166/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2019.
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
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vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Sanitární kontejner do areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“
a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům 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
„Sanitární kontejner do areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ a o zaslání
výzvy k podání nabídky uchazečům 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, starosta
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. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
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. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Baňková, 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: 24. dubna 2019.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta
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Bc. Martina Stankušová
místostarostka

