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Usnesení  
17. mimořádné schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 5. ledna 2018 
 

 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo usnesení Obsah 

1527/17M/18 1) schvaluje program 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne  

5. ledna 2018. 

1528/17M/18 1) bere na vědomí informaci, že v termínu pro odevzdání nabídek nebyla zadavateli 

doručena žádná nabídka na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy a přístavba 

hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, zadané formou 

zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

 

2) projednala návrh na zrušení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a přístavba 

hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“ zadané formou 

zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené na základě usnesení rady městského 

obvodu č. 1291/66/17 ze dne 28. června 2017, 

 

3) rozhodla o zrušení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a přístavba hasičské 

stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“ zadané formou zjednodušeného 

podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášené na základě usnesení rady městského obvodu č. 1291/66/17 

ze dne 28. června 2017, 

 

4) projednala návrh na zadání nové veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební 

úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“ formou 

zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 2 a 3 

předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o zadání nové veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy  

a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“ formou 

zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek dle příloh č. 2 a 3 

předloženého materiálu, a to po uplynutí lhůty 10-ti pracovních dnů od předložení 

zadávací dokumentace ke kontrole poskytovateli dotace, nebo po akceptaci zadávací 

dokumentace poskytovatelem, pokud k ní dojde před uvedenou lhůtou, 

 

6) jmenuje  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic      

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

4. Jana Kobělušová, zástupce pověřené osoby - společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 
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náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu      

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

4. Petr Hnízda, zástupce pověřené osoby - společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 

 

hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Petra Janečková, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic      

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

4. Jana Kobělušová, zástupce pověřené osoby - společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu      

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

4. Petr Hnízda, zástupce pověřené osoby - společnosti RECTE.CZ, s.r.o. 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zabezpečit všechny potřebné úkony dle bodů č. 3 a 5 tohoto usnesení a předložit zprávu 

hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku 

radě městského obvodu k projednání, 

Z: Petra Janečková        T: dle zákonných lhůt. 

1529/17M/18 1) projednala obsah dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace  

dle podmínek poskytovatele - Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské 

náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, na financování projektu „Stavební úpravy  

a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“ z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 

identifikační číslo 117D03C000192, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) projednala návrh přijetí dotace na financování projektu „Stavební úpravy a přístavba 

hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“ z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační 

číslo 117D03C000192, dle podmínek poskytovatele - Ministerstva pro místní rozvoj  

se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, dle příloh  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o přijetí dotace na financování projektu „Stavební úpravy a přístavba hasičské 

stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě – Radvanicích“ z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační číslo 

117D03C000192, dle podmínek poskytovatele - Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem 

Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, za předpokladu odsouhlasení 

dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace orgány města, dle příloh  

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit potřebné úkony související s poskytnutím dotace, 

Z: Petra Janečková  T: 16. ledna 2017, 

 

5) ukládá starostce městského obvodu předložit dokument Registrace akce a rozhodnutí  

o poskytnutí dotace Radě města Ostravy k odsouhlasení dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 16. ledna 2017. 

1530/17M/18 1) projednala obsah dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace  
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dle podmínek poskytovatele - Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské 

náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 66002222, na financování projektu „Energetické 

úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“  

z Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační číslo 117D03H000498, 

dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) projednala návrh přijetí dotace na financování projektu „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“ z Integrovaného 

regionálního operačního programu, identifikační číslo 117D03H000498, dle podmínek 

poskytovatele - Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 932/6,  

110 15 Praha 1, IČ: 66002222, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o přijetí dotace na financování projektu „Energetické úspory bytových domů 

ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“ z Integrovaného regionálního 

operačního programu, identifikační číslo 117D03H000498, dle podmínek poskytovatele - 

Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,  

IČ: 66002222, za předpokladu odsouhlasení dokumentu Registrace akce a rozhodnutí  

o poskytnutí dotace orgány města, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit potřebné úkony související s poskytnutím dotace, 

Z: Petra Janečková  T: 16. ledna 2017, 

 

5) ukládá starostce městského obvodu předložit dokument Registrace akce a rozhodnutí  

o poskytnutí dotace Radě města Ostravy k odsouhlasení dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 16. ledna 2017. 

1531/17M/18 1) projednala obsah dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace  

dle podmínek poskytovatele - Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 

1442/65, 100 10 Praha 10, na financování akce „Sídelní zeleň – Fryštátská  

v k. ú. Radvanice“ v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 - 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí  

v sídlech, identifikační číslo 115D315040087, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) projednala návrh přijetí dotace na financování akce „Sídelní zeleň – Fryštátská  

v k. ú. Radvanice“ v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 - 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí  

v sídlech, identifikační číslo 115D315040087, dle podmínek poskytovatele - Ministerstva 

životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o přijetí dotace na financování akce „Sídelní zeleň – Fryštátská  

v k. ú. Radvanice“ v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 - 

Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí  

v sídlech, identifikační číslo 115D315040087, dle podmínek poskytovatele - Ministerstva 

životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, za předpokladu 

odsouhlasení dokumentu Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace orgány města, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit potřebné 

úkony související s poskytnutím dotace, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 16. ledna 2017, 

 

5) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit dokument Registrace akce  
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a rozhodnutí o poskytnutí dotace Radě města Ostravy k odsouhlasení dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 16. ledna 2017. 

1532/17M/18 1) projednala návrh dodatku č. 2, vedeného pod ev. č. S 0002/2018/MBaI, ke smlouvě  

o dílo č. S 0423/2017/MBaI, ve znění dodatku č. 1, vedeného pod  

ev. č. S 0560/2017/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností JVAgro Morava s r.o., Meziříčská 2304, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 vedený pod ev. č. S 0002/2018/MBaI ke smlouvě o dílo  

č. S 0423/2017/MBaI, ve znění dodatku č. 1, vedeného pod. ev. č. S 0560/2017/MBaI, 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice  

a společností JVAgro Morava s r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková T: 15. ledna 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2, vedeného pod  

ev. č. S 0002/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0423/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 15. ledna 2018. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka       místostarosta 


