Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
57. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 22. února 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1082/57/17
1083/57/17

Obsah
schvaluje program 57. schůze rady městského obvodu konané dne 22. února 2017.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
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,
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,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1084/57/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
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,
č. 168/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
č. 169/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
č. 170/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
zůstávají ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
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zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1085/57/17

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: 2. března 2017.
1) schvaluje:
a) konání rozborů hospodaření za rok 2016 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice:
- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
a to dne 23. března 2017,
b) složení rozborové komise:
- místostarosta městského obvodu Radvanice a Bartovice,
- předseda finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice,
- vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,
- vedoucí odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,

1086/57/17

1087/57/17

1088/57/17

2) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sociálních věcí
a školství zpracovat časový harmonogram konání rozborů hospodaření za rok 2016
u jednotlivých příspěvkových organizací a informovat ředitelky příspěvkových organizací,
Z: Mgr. Kateřina Gřešová
T: 3. března 2017.
1) bere na vědomí změnu položky schváleného rozpočtu dle příloh č. 1 a 2 předloženého
materiálu,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit informaci o změně položky
schváleného rozpočtu dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 2. března 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 21/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 23. 1. 2017 dle přílohy č.1 předloženého
materiálu.
1) projednala žádost JUDr. Jarmily Valigurové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení
souhlasu s vydáním majetku (hotovost v celkové výši 19.238,20 Kč, práva vyplývající
ze smlouvy o vedení běžných účtů a osobní automobil Chrysler Voyager v ceně 15.000,- Kč)
po zemřelé XXXXX, statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelé XXXXX notářkou JUDr. Jarmilou Valigurovou
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,

1089/57/17

3) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním vedoucího odboru organizačního
a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Jarmilu Valigurovou o rozhodnutí rady městského
obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 27. února 2017.
1. bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá starostce městského obvodu předložit Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2016 Zastupitelstvu
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
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Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. března 2017.
1) projednala žádost ze dne 17. února 2016, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX, o
pronájem pozemku parc. č. 3120/21, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/21, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 7. prosince 2016, podanou panem XXXXX, bytem XXXXX,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/134, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 47 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/134, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 47 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 b) předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 28. února 2017,

1091/57/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmů dle bodů
č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2017.
1) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 51/2015/MBaI uzavřené dne 17. února 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0072/2017/MBaI s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava Vítkovice, IČ: 03983404, o prodloužení nájemní smlouvy č. 65/2016/MBaI uzavřené dne
29. února 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0073/2017/MBaI ke smlouvě o nájmu
bytu č. 65/2016/MBaI se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, OstravaVítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 111/2015/MBaI uzavřené dne 19. března 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0074/2017/MBaI
ke smlouvě o nájmu bytu č. 111/2015/MBaI s XXXXX, trvale bytem XXXXX, dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy
uzavřené dne 7. ledna 1994, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0075/2017/MBaI s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) projednala žádost XXXXX, trvale bytem XXXXX, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 43/2014/MBaI uzavřené dne 27. února 2014, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
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10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0076/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2017,

1092/57/17

12) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv a dodatků dle bodů č. 2, 4, 6, 8
a 10 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2017.
1) projednala nabídku daru garáže podanou panem XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 1
a) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím budovy
garáže na pozemku parc. č. 2027/87 v k. ú. Radvanice, který je ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, od pana XXXXX,
bytem XXXXX,
3) projednala nabídku daru garáže podanou panem XXXXX, bytem XXXXX, dle přílohy č. 2
a) předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím budovy
garáže na pozemku parc. č. 2027/46 v k. ú. Radvanice, který je ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, od pana XXXXX,
bytem XXXXX,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu rady města,
T: dle termínu zastupitelstva,
6) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu statutárního města Ostravy o udělení
předchozího souhlasu s bezúplatným nabytím nemovitostí dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu rady města,

1093/57/17

7) ukládá starostce městského obvodu předložit záměry bezúplatného nabytí nemovitostí
zastupitelstvu městského obvodu dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na stanovení nové výše měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 72 a ust. §84 odst.
2), písm. n zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, novou výši měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 k nařízení vlády takto:
- za výkon funkce člena rady ve výši 1.829 Kč,
(1.829 Kč + 288 Kč = 2.117 Kč)
- za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 443 Kč,
(443 Kč + 288 Kč = 731 Kč)
- za výkon funkce předsedy výboru nebo komise rady ve výši 1.441 Kč,
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(1.441 Kč + 288 Kč = 1.729 Kč)
- za výkon funkce člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 1.242 Kč,
(1.242 Kč + 288 Kč = 1.530 Kč)
Příplatek k počtu obyvatel poskytovaný k odměnám ve výši 288 Kč.
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 77 odst. 2) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,: Nová výše měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva
městského obvodu se poprvé poskytne s účinností od 2. března 2017, v případě náhradníka,
ode dne prvního zasedání zastupitelstva městského obvodu, jehož se zúčastnil.

1094/57/17

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 77 odst. 3) písm.
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,: Při souběhu výkonu několika funkcí náleží
neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu měsíční odměna podle funkce,
za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
1) projednala informaci o nutnosti prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 3048/4, ostatní
komunikace, ostatní plocha, o pronajímané výměře 29 m2, v k. ú. Radvanice, který je ve
vlastnictví České republiky, ve správě společnosti Lesy České republiky s. p., a to za účelem
dočasného úplatného užívání dotčené plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0069/2017/MBaI na část pozemku
parc. č. 3048/4, ostatní komunikace, ostatní plocha, o pronajímané výměře 29 m2,
v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví České republiky, ve správě společnosti Lesy České republiky
s. p., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 25. února 2017,

1095/57/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0069/2017/MBaI,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. února 2017.
1) projednala možnost odkupu části pozemku parc. č. 2217/23, dle geometrického plánu
č. 2212-262/2016 nově označené jako parc. č. 2217/40, ostatní plocha, neplodná půda,
o výměře 834 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem XXXXX, bytem XXXXX,
za účelem podnikání, dle příloh č. 1 c) a 1 d) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 115/8/15 v celém rozsahu,
ze dne 17. prosince 2015,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku
parc. č. 2217/23, dle geometrického plánu č. 2212-262/2016 nově označené jako parc.
č. 2217/40, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 834 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice,
4) projednala žádost paní XXXXX, bytem XXXXX, o odkup pozemků parc. č. 340/1, orná
půda, o výměře 1872 m2 a parc. č. 340/2, orná půda, o výměře 75 m2, vše v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, za účelem využití těchto pozemků jako zahrady, dle přílohy č. 2 a) a 2 b)
předloženého materiálu,
5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje pozemků
parc. č. 340/1, orná půda, o výměře 1872 m2 a parc. č. 340/2, orná půda, o výměře 75 m2,
vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa
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městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
6) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 3 a 5 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 2. března 2017,
7) ukládá starostce městského obvodu předložit záměry prodeje zastupitelstvu městského
obvodu dle bodů č. 3 a 5 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. března 2017,

1096/57/17

8) ukládá starostce městského obvodu předložit záměry prodeje Radě města Ostravy bodů
č. 3 a 5 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu rady města.
1) projednala žádost ze dne 27. června 2016, podanou XXXXX, oba bytem XXXXX,
o pronájem pozemku parc. č. 3277/3, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0065/2017/MBaI s XXXXX, oba bytem
XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. března 2017,

1097/57/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0065/2017/MBaI
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. března 2017.
1) schvaluje termín a místo konání 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 2. března 2017 v 16:00 hodin v Klubu důchodců v Bartovicích, budova MŠ
Bartovice, Za Ještěrkou 8, a stanoví návrh programu zasedání:
-

16.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 13. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 14. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č. Název materiálu, Předkladatel materiálu
1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu, Mgr. Šárka Tekielová
2. Zápisy z jednání kontrolního výboru, Mgr. Šárka Tekielová
3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2016, Mgr. Šárka Tekielová
4. Zápis z jednání finančního výboru, Bc. Aleš Boháč, MBA
5. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2016, Bc. Aleš Boháč, MBA
6. Podmínky výběrového řízení pro poskytování účelových dotací na rok 2017,
Bc. Aleš Boháč, MBA
7. Změna položky schváleného rozpočtu vlivem novely vyhlášky o rozpočtové skladbě,
Bc. Aleš Boháč, MBA
8. Návrh na vzdání se předkupního práva na garáž v k. ú. Radvanice – Petr Kopeček,
Mgr. Šárka Tekielová
9. Návrh záměru prodeje pozemku v k. ú. Radvanice – Morcinková, Mgr. Šárka Tekielová
10. Návrh záměru prodeje pozemku v k. ú. Radvanice – Jurečkovi, Mgr. Šárka Tekielová
11. Návrh záměru prodeje pozemku v k. ú. Radvanice – Saj, Mgr. Šárka Tekielová
12. Návrh záměru prodeje pozemku v k. ú. Radvanice – Luptáková, Mgr. Šárka Tekielová
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13. Návrh na stanovení nové výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva,
Mgr. Šárka Tekielová

1098/57/17

Diskuze
Závěr.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod
názvem „Opravy závad na místních komunikacích III. třídy na území městského obvodu
Radvanice a Bartovice v roce 2017“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům
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 zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní směrnice
pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem
„Opravy závad na místních komunikacích III. třídy na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice v roce 2017“ a zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, s úpravou roku v bodě č. 8,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta,
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka,
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic,
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta,
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka,
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic,
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,

1099/57/17
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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: 5. dubna 2017.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice
č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod
názvem „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2017 na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek
dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
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2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice
č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod
názvem „Zajištění údržby veřejné zeleně v roce 2017 na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům 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, místostarosta,
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. Mgr. Šárka Tekielová, starostka,
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí 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, místostarosta,
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. Mgr. Šárka Tekielová, starostka,
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic,
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,

1100/57/17

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: 5. dubna 2017.
1) projednala návrh podmínek výběrového řízení pro poskytování dotací v roce 2017
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválení podmínek výběrového řízení pro
poskytování dotací v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vyhlášení
výběrového řízení,
3) jmenuje grantovou komisi ve složení:
Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu,
Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta městského obvodu,
Mgr. Jarmila Rojková, členka zastupitelstva městského obvodu,
Pavlína Kozlová, členka zastupitelstva městského obvodu,
Pavel Šebesta, člen zastupitelstva městského obvodu,
a zapisovatelka Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu,
4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu
ke schválení podmínky pro poskytování dotací na rok 2017 a vyhlášení výběrového řízení,
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 2. března 2017.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27
odst. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a dle směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice
a Bartovice pod názvem „Trvalkové záhony na ulici Těšínská“ a návrh na zaslání výzvy
k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice
č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod
názvem „Trvalkové záhony na ulici Těšínská“ a o zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům
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, místostarosta,
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. Mgr. Šárka Tekielová, starostka,
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí 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, místostarosta,
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. Mgr. Šárka Tekielová, starostka,
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic,
3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí,

1102/57/17

1103/57/17
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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: 22. března 2017.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 12/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápis o provedené
kontrole kontrolního výboru ze dne 27. ledna 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice
a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. března 2017.
1) projednala e-mailovou žádost ze dne 6. února 2017 zaslanou Integrovaným bezpečnostním
centrem Moravskoslezského kraje, Nemocniční 3328/11, 702 00 Moravská Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0078/2017/MBaI ke smlouvě
o připojení elektrické zabezpečovací signalizace objektu č. 198/2004, s Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnanci pověřenému zastupováním vedoucího odboru organizačního
a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Šárka Krkošková
T: 28. února 2017,

1104/57/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 3 vedeného pod
č. S 0078/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2017.
1) projednala informaci o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferu z rozpočtu
statutárního města Ostravy městským obvodům za účelem zabezpečení prevence kriminality
na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy
na projekt „Sportovní příměstský tábor“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy
na projekt „Sportujeme s městským obvodem společně, radostně a bezpečně“ dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4) ukládá zastupující vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat žádosti o poskytnutí
transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy na výše uvedené projekty,
Z: Mgr. Kateřina Gřešová
T: 28. únor 2017,

1105/57/17

5) pověřuje starostku městského obvodu k podpisu žádostí a dalších souvisejících náležitostí
k transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. únor 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 2/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0080/2017/MBaI s XXXXX, trvale bytem
XXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 5 v domě na ulici Revírní 991/5, OstravaRadvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Lipinská 839/5, OstravaRadvanice, ve výši 96 966,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší nabídku přistoupení
k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“ dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. března 2017,
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a záměru dle bodů
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č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. března 2017.
1) ruší termín konání schůze rady městského obvodu dne 8. března 2017 schválený
usnesením rady č. 1005/53/16 ze dne 14. prosince 2016,
2) schvaluje nový termín konání schůze rady městského obvodu dne 13. března 2017.

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

