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Usnesení  
14. mimořádné schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 28. srpna 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo usnesení Obsah 

1369/14M/17 1) schvaluje program 14. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28. srpna 

2017. 

1370/14M/17 1) projednala žádost statutárního města Ostrava o stanovisko k výkupu nemovitosti,  

a to pozemku parc. č. 1442/23 ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 57 m2,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s výkupem nemovitosti a následným svěřením do správy městského 

obvodu Radvanice a Bartovice statutárním městem Ostrava, a to pozemku parc. č. 1442/23 

ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 57 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 15. září 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s výkupem nemovitostí 

statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

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

1371/14M/17 1) projednala žádost společnosti PVPPS z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava,  

IČ: 05113229, o odkup nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená 

správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, pozemků parc. č. 260/4 s budovou  

č. p. 655 (dům Pátova 2), parc. č. 260/3 s budovou č. p. 656 (dům Pátova 4)  

a parc. č. 260/2 s budovou č. p. 657 (dům Pátova 6), vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměry prodeje nemovitostí  

na pozemcích parc. č. 260/4 s budovou č. p. 655 (dům Pátova 2), parc. č. 260/3 s budovou  

č. p. 656 (dům Pátova 4) a parc. č. 260/2 s budovou č. p. 657 (dům Pátova 6), vše v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 15. září 2017, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu předložit stanovisko k záměru prodeje 

zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 21. září 2017. 

1372/14M/17 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 

„Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích“, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v souladu  
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s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Směrnice č. 2/2016 

pro zadávání 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, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

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

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

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

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

   

náhradníci členů, s úpravou u náhradníka č. 1: 

1. Pavel Šebesta, člen rady městského obvodu 

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

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

 

3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího 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: Petra Janečková        T: 13. září 2017, 

 

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

dle bodu č. 1 tohoto usnesení,    

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 28. srpna 2017. 

1373/14M/17 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž herních prvků  

a mobiliáře pod názvem „Herní prvky pro odloučené pracoviště MŠ Radvanice  

na ul. Trnkovecká 55, parc. č. 258/4“, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v souladu  

s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dle Směrnice  

č. 2/2016 pro zadávání 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, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

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

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

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

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

   

náhradníci členů, s úpravou u náhradníka č. 1: 

1. Pavel Šebesta, člen rady městského obvodu 

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

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

 

3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího 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: Petra Janečková        T: 13. září 2017, 

       

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

dle bodu č. 1 tohoto usnesení,    

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 28. srpna 2017. 
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1374/14M/17 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0425/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo                                  

č. S 0192/2017/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností FENBAU s. r. o., Gajdošova 59, 702 00 Ostrava,  

IČO: 25815458, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0425/2017/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. S 0192/2017/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností FENBAU s. r. o., dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 28. srpna 2017, 

 

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

pod č. S 0425/2017/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0192/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 28. srpna 2017. 

1375/14M/17 1) projednala informaci o nutnosti přepracování formátů rozpočtů k zakázce PD 

„Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – 

Radvanicích“ na základě požadavků poskytovatele dotace, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0431/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0425/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, IČ: 25872494, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0431/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0425/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností MS-projekce s.r.o., dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

4) projednala návrh dodatku č. 2, vedeného pod č. S 0432/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0426/2016/MBaI, ve znění dodatku č. 1 (ev. č. S 0524/2016/MBaI), uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností 

PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o., Dlouhá třída 1226/44a, 736 01 Havířov-Podlesí,  

IČ: 04563077, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 vedený pod č. S 0432/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0426/2016/MBaI, , ve znění dodatku č. 1 (ev. č. S 0524/2016/MBaI) uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností 

PROJEKCE KRUPIČKA s.r.o., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

6) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0433/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0427/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností Projekce Guňka s. r. o., Hasičská 617, Šenov, 739 34,  

IČ 01508504, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0433/2017/MBaI, ke smlouvě o dílo  

č. S 0427/2016/MBaI uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností Projekce Guňka s. r. o., dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, 
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8) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 3, 5 a 7 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková  T: 28. srpna 2017, 

 

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků č. 1, vedených  

pod č. S 0431/2017/MBaI, S 0433/2017/MBaI, a dodatku č. 2, vedeného  

pod č. S 0432/2017/MBaI, ke smlouvám o dílo, dle bodů č. 3, 5 a 7 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 28. srpna 2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová       Mgr. Martina Linhartová 

starostka        členka rady 


