Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
65. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 14. června 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1262/65/17
1263/65/17

Obsah
1) schvaluje program 65. schůze rady městského obvodu konané dne 14. června 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,

1264/65/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 s úpravou usnesení u běžných výdajů
a přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517
o 1 223 tis. Kč
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zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 13011
na pol. 4116, ÚZ 104x13013

o
o

474 tis. Kč
500 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3632, pol. 2324

o

58 tis. Kč
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snižují běžné výdaje
na § 6171, pol. 5194

o

zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013
na § 6171, pol. 5192
na § 4399, pol. 5492

o 1 223 tis. Kč
o 474 tis. Kč
o 500 tis. Kč
o
58 tis. Kč
o
6 tis. Kč

6 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 28. června 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 „Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k.ú. Bartovice“
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 „Výuková zahrada u MŠ na ul. Za Ještěrkou v k.ú. Bartovice“ 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
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,
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radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 12. července 2017.
1) projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce
„Trvalkové záhony na ul. Těšínská“ dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce
„Trvalkové záhony na ul. Těšínská“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci
akce „Trvalkové záhony na ul. Těšínská“, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. června 2017,

1267/65/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 ke smlouvě č. S 0090/2017/SŘDaŽP na realizaci akce „Trvalkové záhony
na ul. Těšínská“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2017.
1) projednala návrh na podání žádosti o organizování veřejné služby na Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s podáním žádosti o organizování veřejné služby na Úřad práce ČR, Krajská
pobočka v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit
všechny potřebné úkony spojené s podáním žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 19. června 2017,

1268/65/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. června 2017.
1) projednala žádost ze dne 30. září 2016 paní xxxxx, bytem xxxxx o odkup pozemku parc.
č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV
č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku
parc. č. 792/23, orná půda, o výměře 911 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a následně
s uzavřením kupní smlouvy č. S 0279/2017/MBaI na předmětný pozemek s paní 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: 29. června 2017,

1269/65/17

4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. června 2017.
1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na
části pozemku parc. č. 1899, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 m2, pro napojení pozemku parc. č. 1880/2, dle příloh
č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0276/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky na části

3/8

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

65. schůze ze dne 14. června 2017

pozemku parc. č. 1899, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
v rozsahu služebnosti cca 10 m2, pro napojení pozemku parc. č. 1880/2, dle přílohy
č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost společnosti RESIDOMO, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 05253268, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést část stavby „51JA-17_Zřízení
kanalizačních přípojek vč. ČOV_ul, Šmídova č. p. 836, 805, 833, 654 a 1168 Ostrava –
Radvanice“ na částech pozemků parc. č. 3110/2, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v rozsahu služebnosti cca 10 m2, parc. č. 3117/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v rozsahu služebnosti cca 17 m2 a parc. č. 3122, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v rozsahu služebnosti cca 22 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b)
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0277/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést část stavby „51JA-17_Zřízení kanalizačních
přípojek vč. ČOV_ul. Šmídova č. p. 836, 805, 833, 654 a 1168 Ostrava – Radvanice“
na částech pozemků parc. č. 3110/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu
služebnosti cca 10 m2, parc. č. 3117/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu
služebnosti cca 17 m2 a parc. č. 3122, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu
služebnosti cca 22 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 c) 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: 30. června 2017,

1270/65/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0276/2017/MBaI a č. S 0277/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2017.
1) projednala žádost společnosti Ing. Martin Barteček, sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00
Praha 2 - Vinohrady, IČ 47195355, zastupující dle plné moci společnost ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly, IČ 24729035, o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0278/2017/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2006, o výměře 4,6 m2, ostatní
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby IP-128019367/3 „Ostrava 2001/1, Ogrodník, příp. NNk“ a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného –
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Podmokly,
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: 30. června 2017,

1271/65/17
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0278/2017/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2017.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Služby spojené
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s provozem a údržbou kanalizačních zařízení 2017“ v souladu s ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle Směrnice
č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek a o zaslání výzvy k podání nabídky na služby
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 předloženého materiálu,
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí 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

1272/65/17

1273/65/17

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.
1) bere na vědomí ukončení funkce zapisovatelky komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice zaměstnankyně Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice Mgr. Petry Varyšové,
2) jmenuje Pavlínu Vildovou, DiS., zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice zapisovatelkou komise sociální, sportovní a školství Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice.
1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice
a Bartovice, za rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1274/65/17

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit tisk kroniky statutárního
města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. srpna 2017.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 265/2015/MBaI uzavřené dne 29. května 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č.
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

S

0269/2017/MBaI

3) bere na vědomí zápis č. 6/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0270/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0219/2017/MBaI s xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0321/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
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xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0322/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů
č. 2, 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. června 2017,

1275/65/17

9) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku a smluv dle bodů č. 2, 4, 5, 6 a 7
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. června 2017.
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“, formou otevřeného podlimitního řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a zaslání výzvy zájemcům k podání nabídky na zhotovitele předmětné stavby v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, odbor majetkový, bytový a investic
3. Petra Janečková, odbor majetkový, bytový a investic
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Jana Cielecká, odbor majetkový, bytový a investic
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2 Jana Maslovská, odbor majetkový, bytový a investic
3. Jana Cielecká, odbor majetkový, bytový a investic
4. Petra Janečková, odbor majetkový, bytový a investic
5. Jana Šenková, manažer společnosti RECTE.CZ, s.r.o.
náhradníci členů
1. Bc. Aleš Boháč MBA, místostarosta
2. Ing Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Ing. Jakub Guňka, projektant
4. Ing. Hana Hanáčková, odbor financí a rozpočtu
5. Ing. Markéta Mojžíšková, manažer společnosti RECTE.CZ, s.r.o.

1276/65/17

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné
úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem
na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku dle bodu č. 1) tohoto usnesení,
radě městského obvodu k projednání,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle zákonných lhůt.
1) projednala návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“ dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodnout o podání
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žádosti dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty
ŽPZ/04/2016“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. června 2017,

1277/65/17

4) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o poskytnutí dotace
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty
ŽPZ/04/2016“ k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. července 2017.
1) schvaluje termín a místo konání 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 29. června 2017 v 9:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích,
a stanoví návrh programu zasedání:
-

9.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 16. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č.
Název materiálu
Předkladatel materiálu
1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová
2 Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Revitalizace plochy
na ul. Hvězdná v k.ú. Radvanice“
Bc. Aleš Boháč, MBA
3 Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Revitalizace sadu
Kpt. Jaroše v k.ú. Bartovice“
Bc. Aleš Boháč, MBA
4 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“
Mgr. Šárka Tekielová
5 Návrh na prodej pozemku a návrh kupní smlouvy
Mgr. Šárka Tekielová

1278/65/17

- Diskuze
- Závěr.
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. 170/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
zůstávají ve sledování dle přílohy 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
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městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. června 2017.

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

8/8

Pavel Šebesta
člen rady

