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Usnesení  
64. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 31. května 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1237/64/17 1) schvaluje program 64. schůze rady městského obvodu konané dne 31. května 2017. 

1238/64/17 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, 

 

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu. 

1239/64/17 1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu ve 2. pololetí roku 2017  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s úpravou termínů v měsíci prosinci, a to na termín 

13. prosince 2017. 

1240/64/17 1) projednala žádost JUDr. Hany Jankovičové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 

souhlasu s vydáním majetku (finanční hotovost ve výši 4.900,- Kč uložená v úschově soudu, 

přeplatek u RESIDOMO, s.r.o., ve výši 780,- Kč a 1 ks prstýnek z bílého kovu uložený  

v úschově soudu) 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. Hanou Jankovičovou,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Hanu 

Jankovičovou o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení a zajištění 

realizace usnesení dle bodu č. 2,  
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Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 9. června 2017. 

1241/64/17 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 „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - II. etapa“  

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 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod 

názvem „Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - II. etapa“  

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 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 

 

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: 12. července 2017. 

1242/64/17 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 „Přechod pro chodce na ulici Těšínské“ 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 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné vnitřní 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod 

názvem „Přechod pro chodce na ulici Těšínské“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
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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 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 

 

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: 12. července 2017. 

1243/64/17 1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o poskytnutí příspěvku na opravu 

elektrického invalidního vozíku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu na rok 2017  

ve výši 5.500 Kč panu xxxxx, bytem xxxxx, na úhradu nákladů spojených s opravou 

elektrického invalidního vozíku,  

 

3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

snižují výdaje 

na § 4351, pol. 5137        o      5 tis. Kč 

na § 4351, pol. 5138                                                             o      1 tis. Kč 

                                                              

zvyšují výdaje 

na § 6171, pol. 5194                                                             o      6 tis. Kč, 

 

4) pověřuje místostarostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 15. června 2017, 

 

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit všechny potřebné úkony  

k uzavření darovací smlouvy dle bodu č. 2 a realizovat rozpočtové opatření dle bodu  

č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 15. června 2017. 
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1244/64/17 1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 924/6, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, podanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště 

Ostrava, sídlem Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a prodej garáže na pozemku parc. č. 924/6 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zaslat žádost Radě města 

Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: dle termínu Rady města Ostravy, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle termínu zastupitelstva. 

1245/64/17 1) projednala žádost ze dne 10. května 2017, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 2027/63, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/63, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 17. května 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 3120/26, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3120/26, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) 

předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 17. května 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 3277/7, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/7, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 b) 

předloženého materiálu, 

 

7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. června 2017, 

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

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

1246/64/17 1) projednala žádost ze dne 5. dubna 2017, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku pod garáží parc. č. 2027/28, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0254/2017/MBaI na pozemek parc. č. 2027/28 

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 15. června 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0254/2017/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

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

1247/64/17 1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí 

smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 

(NN) č. 16_SOBS01_4121187902, vedené pod ev. č. 174/2016/MBaI, a to na pozemku parc. 

č. 1608/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1, vedeného pod ev. č. S 0240/2017/MBaI, ke smlouvě  

o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě  

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 16_SOBS01_4121187902, vedené pod  

ev. č. 174/2016/MBaI, se společností ČEZ Distribuce, a. s., 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: 15. června 2017, 

 

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

pod ev. č. S 240/2017/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

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

1248/64/17 1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky  

a vodoměrné šachty na části pozemku parc. č. 1767, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. 

ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 2 m2, pro napojení stávajícího 

rodinného domu č. p. 599/4a na vodovodní řad, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0251/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a vodoměrné 

šachty na části pozemku parc. č. 1767, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, s panem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 20. června 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  

č. S 0251/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. června 2017. 

1249/64/17 1) projednala žádost paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem částí pozemků parc. č. 585/1, 

zahrada, a parc. č. 584/3, trvalý travní porost, o celkové výměře 437 m2, vše v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava, a to k rekreačním účelům, dle příloh č. 1 a 2 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0176/2017/MBaI, s paní xxxxx, bytem xxxxx,  

na pronájem částí pozemků parc. č. 585/1, zahrada, a parc. č. 584/3, trvalý travní porost,  
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o celkové výměře 437 m2, vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 1. června 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 176/2017/MBaI, 

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 1. června 2017. 

1250/64/17 1) projednala návrh darovací smlouvy č. S 0257/2017/MBaI na budovu garáže o půdorysné 

ploše 21 m2, stojící na pozemku parc. č. 2027/87 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, jejímiž 

vlastníky jsou pan xxxxx a paní xxxxx, oba bytem xxxxx, dle příloh č. 1 a) až 1 d) 

předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy  

č. S 0257/2017/MBaI na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/87 v k. ú. Radvanice,  

obec Ostrava, s panem xxxxx a paní xxxxx, oba bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh darovací smlouvy č. 0258/2017/MBaI na budovu garáže o půdorysné 

ploše 26 m2, stojící na pozemku parc. č. 2027/46 v k. ú. Radavanice, obec Ostrava, jejímž 

vlastníkem je pan xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 2 a) až 2 d) předloženého materiálu, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy  

č. S 0258/2017/MBaI na budovu garáže na pozemku parc. č. 2027/46 v k. ú. Radavanice, 

obec Ostrava, s panem xxxxx, bytem xxxxx, 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: 1. června 2017, 

 

6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení  

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 1. června 2017. 

1251/64/17 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 264/2015/MBaI uzavřené dne 29. května 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0235/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádosti xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 371/2015/MBaI uzavřené dne 1. července 2015 a o ukončení nájmu bytu, dle přílohy  

č. 3 a 4 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0261/2017/MBaI  

ke smlouvě o nájmu bytu č. 371/2015/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 5 předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-

Vítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 3, na ulici Pátova 

655/2, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
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6) rozhodla o uzavření dodatku č. 10 vedeného pod č. S 0626/2017/MBaI  

ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 9. listopadu 2009, se spolkem CENTROM RDV z.s.,  

se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 7 předloženého 

materiálu, 

 

7) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. května 2017, 

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. května 2017. 

1252/64/17 1) bere na vědomí zápis č. 24/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství při Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 24. 4. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

1253/64/17 1) projednala Oznámení o vyhlášení volna pro žáky ze Základní školy Ostrava – Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvkové organizace, IČ 70987700, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s vyhlášením volna pro žáky ze Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 

5, příspěvková organizace, IČ 70987700, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí 

rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová T: 9. června 2017. 

1254/64/17 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Změna 

účelu užívání - vybudovaní nového oddělení školky, k.ú. Ostrava – Radvanice, p.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 zadávaní 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, č. 2, č. 3. předloženého materiálu, 

 

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

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic     

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

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

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

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

 

3) ukládá vedoucímu 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: Ing. Svatopluk Běrský  T: 30. června 2017, 

 

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

č. 1) tohoto usnesení,    

Z.: Mgr. Šárka Tekielová  T.: 30. června 2017. 

1255/64/17 1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého 

majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, v celkové 
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pořizovací hodnotě 391.853,82 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, 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: 30. června 2017, 

 

4) ukládá předsedkyni likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Žaneta Rojíčková, DiS.  T: 30. června 2017. 

1256/64/17 1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR, 

v rámci Operačního programu Životní prostředí, 59. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče  

o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3, na realizaci akce „Revitalizace plochy na ul. Hvězdná  

v k.ú. Radvanice“ ve výši 1.676.748,- Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  

 

3) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou dotace 

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,  

59. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3, na realizaci 

akce „Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice“, k projednání Radě města 

Ostravy dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017, 

 

4) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o financování projektu 

„Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice“ v roce 2018 ve výši 1.265.100,- Kč, 

přičemž v částce je obsaženo předfinancování ve výši 638.500,- Kč a spolufinancování  

ve výši 626.600,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017, 

 

5) ukládá místostarostovi městského obvodu, předložit žádost na poskytnutí podpory formou 

dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

59. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3, na realizaci 

akce „Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice“ k projednání zastupitelstvu 

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. června 2017. 

1257/64/17 1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR, 

v rámci Operačního programu Životní prostředí, 59. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče  

o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3, na realizaci akce „Revitalizace sadu Kpt. Jaroše  

v k.ú. Bartovice“ ve výši 1.641.688,- Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  

 

3) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou dotace 

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí,  

59. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3, na realizaci 

akce „Revitalizace sadu Kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice“, k projednání Radě města Ostravy  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017, 
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4) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o financování projektu 

„Revitalizace sadu Kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice“ v roce 2018 ve výši 1.282.600,- Kč, přičemž 

v částce je obsaženo předfinancování ve výši 839.100,- Kč a spolufinancování ve výši 

443.500,- Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017, 

 

5) ukládá místostarostovi městského obvodu, předložit žádost na poskytnutí podpory formou 

dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

59. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3, na realizaci 

akce „Revitalizace sadu Kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice“ k projednání zastupitelstvu městského 

obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. června 2017. 

1258/64/17 1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. 17/2017, (vedené pod  

č. S 0272/2017/MBaI) mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice  

a Bartovice a společností ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689, 707 02,  

IČO 45193258, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. 17/2017, (vedené pod č. S 0272/2017/MBaI) 

mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností 

ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689, 707 02, na poskytnutí účelového finančního 

daru ve výši 400.000,- Kč poskytnutého na pořízení herních prvků pro mateřskou školu  

v budově základní školy Vrchlického, odloučené pracoviště ul. Trnkovecká č. p. 867  

v Ostravě - Radvanicích,  

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Svatopluk Běrský   T: 30. června 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy č. 17/2017, (vedené 

pod č. S 0272/2017/MBaI), dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017. 

1259/64/17 1) projednala návrh smlouvy o poskytování právních služeb č. S 0273/2017/OaVV 

advokátem Mgr. Petrem Kaustou, č.o. ČAK 01616, advokátní kanceláře Kausta & partneři,  

se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 66245010, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb č. S 0273/2017/OaVV 

advokátem Mgr. Petrem Kaustou, č.o. ČAK 01616, advokátní kanceláře Kausta & partneři,  

se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 66245010, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala návrh plné moci mezi advokátem Mgr. Petrem Kaustou, č.o. ČAK 01616, 

advokátní kanceláře Kausta & partneři, se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16,  

IČ 66245010, a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice  

k zastupování ve věci sporu o náhrady platu vůči xxxxx, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla souhlasit s plnou mocí k zastupování ve věci sporu o náhrady platu vůči                     

xxxxx s advokátem Mgr. Petrem Kaustou, č.o. ČAK 01616, advokátní kanceláře Kausta & 

partneři, se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 66245010,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
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5) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodů  

č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová   T: 2. června 2017, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o poskytování právních služeb                          

č. S 0273/2017/OaVV a plné moci s advokátem Mgr. Petrem Kaustou, č.o. ČAK 01616, 

advokátní kanceláře Kausta & partneři, se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16,  

IČ 66245010, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 2. června 2017. 

1260/64/17 1) projednala návrh smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy u ul. Radvanická“  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Stavební úpravy u ul. Radvanická“ 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 22. června 2017, 

 

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

o právu provést stavbu „Stavební úpravy u ul. Radvanická“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 22. června 2017. 

1261/64/17 1) projednala návrh na udělení plné moci zmocněnci, kterým je společnost Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí s udělením plné moci zmocněnci, kterým je společnost Ostravské komunikace, 

a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) projednala návrh na udělení plné moci zmocněnci, kterým je společnost HaskoningDHV 

Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

4) souhlasí s udělením plné moci zmocněnci, kterým je společnost HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 45797170, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu, 

 

5) projednala návrh na udělení plné moci zmocněnci, kterým je společnost Projekt 2010 s.r.o., 

se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu,  

 

6) souhlasí s udělením plné moci zmocněnci, kterým je společnost Projekt 2010 s.r.o.,  

se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48391531, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

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

dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 9. června 2017, 

 

8) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plných mocí, 

dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 9. června 2017. 
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Tisková 

oprava 

usnesení č. 

1187/62/17 

V bodě 3) se termín „30. dubna 2017“ nahrazuje termínem „30. května 2017“. 

V bodě 4) se termín „30. dubna 2017“ nahrazuje termínem „30. května 2017“. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka         místostarosta 


