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Usnesení  
20. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského obvodu konané dne  26. srpna 2015. 
391/20/15 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení 

č.: 
1040/42 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, 
2110/90/14 z 10. září 2014, 
11/1/14 z 19. listopadu 2014, 
109/6/15 z 11. února 2015, 
186/10/15 z 8. dubna 2015, 
239/13/15 z 20. května 2015, 
241/13/15 z 20. května 2015, 
249/13/15 z 20. května 2015 
 
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. 

392/20/15 1) projednala žádost podanou dne 10. 8. 2015 panem xxx, bytem xxx o uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 
vodovodní a kanalizační přípojky v k. ú. Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0431/2015/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 
Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemků parc. č. 893/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1.383 m2  a parc. č. 975/2, orná půda, 
o celkové výměře 51 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění vodovodní 
a kanalizační přípojky a umožnit přístup k této vodovodní a kanalizační přípojce 
v souvislosti s jejich provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch 
oprávněného pana xxx, bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:    23. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:    23. září 2015. 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

2/7   

20. schůze ze dne 26. srpna  2015 
 

393/20/15 1) projednala žádost podanou dne 5. 8. 2015 společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 
na základě plné moci Ing. Martinem Bartečkem, o sepsání smlouvy o zřízení služebnosti 
na umístění podzemního kabelového vedení NNk 0,4 kV ke stavbě „Ostrava 954 RPG Byty, 
NNk“ v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0432/2015/MBaI spočívající 
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části 
pozemku parc. č. 928/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 777 m2                     
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
pod názvem „Ostrava 954 RPG Byty, NNk“ a umožnit přístup k tomuto kabelovému vedení 
v souvislosti s jeho provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV – Podmokly, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   23. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu                      
2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   23. září 2015. 

394/20/15 1) projednala žádost podanou panem xxx, bytem xxx,  o pronájem pozemku parc. č. 
2027/99, 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 záměru pronájmu pozemku: parc. č. 2027/99, 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 podanou panem xxx, bytem xxx o pronájem pozemku parc. č. 2027/76, 
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 záměru pronájmu pozemku: parc. č. 2027/76, zastavěná plocha a nádvoří, 
o celkové výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého 
materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zjistit realizaci bodu č. 2 a 4 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 23. září 2015. 

395/20/15 1) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sanace vlhkého 
zdiva budovy bytového domu ul. Kobrova 1“ o výběru nevhodnější nabídky a o uzavření 
smlouvy o dílo  č. S 0427/2015/MBaI s vybraným uchazečem za cenu nejvýše přípustnou  
899 774,77 Kč bez DPH se společností:  
Sanace a vysoušení staveb s.r.o., 
se sídlem: Otická 317/32, Předměstí, 746 01 Opava,   
IČ: 25391593, 
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0427/2015/MBaI dle bodu 1) tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 20. září  2015, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0427/2014/MBaI 
dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                        T: 20. září  2015.     

396/20/15 1) projednala  Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele Ministerstva 
životního prostředí ČR se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, 
na financování projektu „Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, 
v Ostravě-Bartovicích“ z  Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo 
15236233, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
      
2) projednala  návrh  na  uzavření Smlouvy č. 15236233 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, 
z Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Energetické úspory 
objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě-Bartovicích“, akceptační číslo 
15236233, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
      
3) ukládá  starostce městského obvodu  předložit  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a Smlouvu č. 15236233 o poskytnutí podpory Radě města Ostravy k odsouhlasení dle bodu 
1) a 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T: 30. října 2015.    

397/20/15 1) projednala žádost o nájem pozemku pod stavbou garáže, podanou xxx, bytem xxx č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0438/2015/MBaI s xxx, bytem xxx, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   23. září 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč MBA  T:   23. září 2015, 
 
5) projednala žádost o nájem pozemku pod stavbou garáže, podanou xxx, bytem xxx, dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0439/2015/MBaI s xxx, bytem xxx, dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu, 
 
7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 6 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   23. září 2015, 
 
8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 6 tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   23. září 2015. 

398/20/15 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti 
v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Udržovací práce na chodnících 
ul. Těšínská, Ostrava-Radvanice - I. etapa“, která neobsahovala všechny požadované 
náležitosti zadavatele, a to společnost Costruzione s.r.o., Okrajová 1634/4a, 736 01 
Havířov-Podlesí, IČ 29448590  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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2) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a protokolu o hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Udržovací 
práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava-Radvanice - I. etapa“ o výběru nejvhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0435/2015 se zhotovitelem SILNICE.CZ s. r. o., 
Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem,794 01 Krnov, 267 92 711, dle přílohy č. 1, 2, 4, 5 
předloženého materiálu, 
 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0435/2015, dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová   T: 15. září 2015, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 
o dílo č. S 0435/2015, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 15. září 2015. 

399/20/15 1) schvaluje doplnění návrhu programu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice dne 3. září 2015 v 16:00 hod. v hasičské zbrojnici v Ostravě-
Radvanicích takto: 
 
Poř. č.  Název materiálu                                                                         Předkladatel materiálu 
8 Návrh záměru prodat část pozemku parc.č. 2217/23 v k.ú. Radvanice 
                                                                                                                 Mgr. Šárka Tekielová 
9 Záměr nabytí pozemků parc. č. 789/11 v k.ú. Radvanice  
                                                                                                                 Mgr. Šárka Tekielová 
10 Návrh záměru prodat část pozemku parc. č. 782/25 v k.ú. Radvanice 
                                                                                                                 Mgr. Šárka Tekielová 
11 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci    
             dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“ 
                                                                                                                Bc. Aleš Boháč, MBA 
12 Návrh na prodej části pozemku parc.č. 262/2 v k.ú. Radvanice 
                                                                                                                Mgr. Šárka Tekielová 
13 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 867/2 v k.ú. Radvanice 
                                                                                                                 Mgr. Šárka Tekielová 
14 Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden-červenec 2015                                                                   
                                                                                                                Bc. Aleš Boháč, MBA 
15 Návrh neprodat část pozemku parc. č. 79/2 v k.ú. Radvanice 
                                                                                                                Mgr. Šárka Tekielová 

400/20/15 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700 o schválení smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1, 
 
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 
příspěvková organizace, IČ 70987700,  
a 
TRENDUM, o. p. s., Těšínská 236/244, 716 00 Ostrava-Radvanice, zastoupena 
Mgr. Romanou Michaelou Michalíkovou, ředitelkou, za obvyklých podmínek, dle přílohy   
č. 3 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu informovat ředitelku 
školy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Renáta Spěváková                         T: 31. srpna 2015. 

401/20/15 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
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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, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 3. září 2015. 

402/20/15 1) projednala návrh smlouvy o výpůjčce domovních kompostérů, 
 
2) schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce domovních kompostérů dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, s doplněním dle připomínek členů rady, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský                T:  31. října 2015, 
 
4) zmocňuje vedoucího odboru majetkového, bytového a investic k podpisu těchto smluv     
o výpůjčce domovních kompostérů, dle bodu č. 1) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                T:  trvale. 

403/20/15 1) projednala žádost xxx, trvale bytem xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 
402/2014/MBaI uzavřené dne 8. října 2014, dle přílohy    č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0429/2015/MBaI ke smlouvě             
o nájmu bytu č. 402/2014/MBaI s xxx, trvale bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
 
3) projednala žádost xxx, trvale bytem xxx, o udělení souhlasu s umístěním technického 
zařízení, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním technického zařízení na střešním plášti panu 
xxx, trvale bytem xxx, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci a podpis 
souhlasu dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                T: 23. září 2015, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                T: 23. září 2015. 

404/20/15 1) projednala žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 730 00 Praha 3 o přechodu práv a povinností ze smlouvy, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu,  
  
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0440/2015/MBaI ke smlouvě             
o umístění zařízení ze dne 13. března 1998, se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 730 00 Praha 3, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                T: 23. září 2015, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                T: 23. září 2015, 

405/20/15 1) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek             
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Zahrada školy     
v přírodním stylu ZŠ Vrchlického odloučené pracoviště v Ostravě-Bartovicích“ o výběru 
nevhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0441/2015/MBaI s vybraným 
uchazečem za cenu nejvýše přípustnou  1 331 733 Kč bez DPH se společností:  
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,   
se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava,   
IČ: 25816977, 
dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0441/2015/MBaI dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                          T: 30. září  2015, 
 
3) zmocňuje  starostku  městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0441/2014/MBaI 
dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                           T: 30. září  2015.     

406/20/15 1) projednala návrh záměru prodat 68 ks CITY BLOKŮ, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla souhlasit se záměrem prodat 68 ks city bloků, a to 

- vodicí stěna CITY BLOK - oblouk 90°  1m – 4ks 
- vodicí stěna CITY BLOK - oblouk 90° 0,5m – 4ks 
- vodicí stěna CITY BLOK - průběžná 1m – 2ks 
- vodicí stěna CITY BLOK - průběžná 2m – 58 ks, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                         T: 23. září 2015. 

407/20/15 1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 3 v domě na ulici Matušínského 1044/8, 
Ostrava-Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská 
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 74 812,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší 
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy  č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení: 
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda 
2. Bc. Aleš Boháč, MBA 
3. Petra Janečková, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský   T:   23. září 2015. 

408/20/15 1) ruší usnesení č. 387/19/15, bod č. 4) ze dne 12. srpna 2015, 
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2) bere na vědomí zápis č. 8/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0447/2015/MBaI se xxx, trvale bytem 
xxx, dle přílohy      č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodů č. 1     
a 3 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský     T: 31. srpna 2015, 
  
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová     T: 31. srpna 2015. 

 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 
starostka       místostarosta 
 


