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Usnesení 35. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo usnesení Obsah 

597/35/20 1) schvaluje program 35. schůze rady městského obvodu konané dne 6. května 2020. 

598/35/20 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení 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. 

599/35/20 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0178/2020/SŘDaŽP na realizaci 

díla „Trvalkové záhony na ul. Těšínská II v k.ú. Radvanice a Bartovice“, „Návrh 

záhonů na ul. Těšínská III v k.ú. Radvanice“ a „Trvalkové záhony na okružní 

křižovatce, ulici Těšínská a u sochy v Dalimilově parku“, se společností Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 

Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0178/2020/SŘDaŽP na realizaci díla 

„Trvalkové záhony na ul. Těšínská II v k.ú. Radvanice a Bartovice“, „Návrh záhonů 

na ul. Těšínská III v k.ú. Radvanice“ a „Trvalkové záhony na okružní křižovatce, 

ulici Těšínská a u sochy v Dalimilově parku“ se společností Ostravské městské lesy  

a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 30. června 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0178/2020/SŘDaŽP dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. června 2020. 

600/35/20 1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0174/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0037/2019/SŘDaŽP pro zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2019  

až 2021 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice se společností Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 

Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 S 0174/2020/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0037/2019/SŘDaŽP pro zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2019  

až 2021 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice se společností Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 

Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 31. května 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu Dodatku 

ke smlouvě o dílo dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. května 2020.  

601/35/20 1) projednala žádost společnosti PORR a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 

3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, zastoupené na základě plné moci společností 

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., IČ 26698277, se sídlem Pod Návsí 88, 

196 00 Praha 9 – Čakovice, týkající se vyjádření správce bezejmenného přítoku 

vodního toku Lučina číslo hydrolog. pořadí 2-03-01-082 k Plánu opatření pro 

případy havárie dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí jako správce bezejmenného přítoku vodního toku Lučina číslo hydrolog. 

pořadí 2-03-01-082 s předloženým Plánem opatření pro případ havárie v areálu 

společnosti PORR a.s., na ulici Šenovská 463/13, Ostrava - Bartovice,  

 

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

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 31. května 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. května 2020. 

602/35/20 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0036/2018/MBaI uzavřené dne 1. února 2018, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0181/2020/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 0082/2018/MBaI uzavřené dne 1. března 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu,  

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0182/2020/MBaI se xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,  

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 31. května 2020,  

 

6) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. května 2020. 

603/35/20 1) projednala žádost ze dne 6. února 2020, podanou společností Ostravské vodárny  

a kanalizace, a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČ: 45193673, o nájem části nemovitosti v podkroví a části střechy v budově DPS  

na ulici Bartovická 606/10, 717 00 Ostrava - Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu,  

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0177/2020/MBaI se společností 

Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava – 
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Moravská Ostrava, IČ: 45193673, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 31. května 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0177/2020/MBaI, 

dle tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. května 2020.  

604/35/20 1) projednala informace o zapojení městského obvodu Radvanice a Bartovice  

do projektu „Sociální bydlení ve městě Ostrava“, realizovaného statutárním městem 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí se zapojením do projektu „Sociální bydlení ve městě Ostrava“  

a vyčleněním 5 sociálních bytů v období let 2020 - 2021, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového  

a investic informovat statutární město Ostrava o souhlasu se zapojením do projektu, 

dle tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká    T: 31. května 2020. 

605/35/20 1) rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů z účasti 

v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Oprava vozovky ul.  

Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“, která neobsahovala všechny 

požadované náležitosti zadavatele, a to společnosti:  

Údržba Silnic Morava a.s., 28. října 68/165, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,  

IČ 06111173,  

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., č. p. 256, 742 91 Velké Albrechtice,  

IČ 64619036, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek  

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava vozovky 

ul. Za Šachtou a Oprava chodníku podél ul. Čapkova“ o výběru nejvýhodnější 

nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP se zhotovitelem:  

EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 210, Čsl. armády1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 

Krnov, dle příloh č. 1, 2, 3, 5 předloženého materiálu,  

 

3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Věra Raisová    T: 3. června 2020,  

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy  

o dílo č. S 0144/2020/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 3. června 2020.  

606/35/20 1) projednala možnost odkupu a návrh kupní smlouvy č. UZSVM/12623/2019- 

HMSO k uzavření mezi Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111,  

a Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 

87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, na odkup pozemku o výměře 22 m², parc. č. 4/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV  

č. 60000, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,  
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2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s odkupem a uzavřením 

kupní smlouvy na odkoupení pozemku o výměře 22 m², parc. č. 4/2, zastavěná 

plocha a nádvoří, k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 60000, od České 

republiky, Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, dle příloh  

č. 1 a 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: dle termínu zastupitelstva,  

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr odkupu pozemku  

a návrh kupní smlouvy zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: dle termínu zastupitelstva,  

 

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr odkupu pozemku 

orgánům města Ostravy, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: dle termínu rady města.  

607/35/20 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020, kterým se  

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3639, pol. 2324     o      12 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111     o      43 tis. Kč  

 

snižují běžné výdaje 

na § 6399, pol. 5362     o      18 tis. Kč 

na § 3113, pol. 5171     o    832 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5171     o    363 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5331       o    284 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6122     o      73 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, org. 1700041000000  o    800 tis. Kč 

na § 3113, pol. 6351     o    111 tis. Kč 

 

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu 

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 15. května 2020. 

608/35/20 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 vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského 

obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem „Koupark – dětské hřiště - 1. etapa“  

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 „Koupark – dětské hřiště - 1. etapa“ a o zaslání 
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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, pověřená 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, pověřená 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: 17. června 2020. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů. 

 


