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Usnesení  
66. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 28. června 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1279/66/17 1) schvaluje program 66. schůze rady městského obvodu konané dne 28. června 2017. 

1280/66/17 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. 

1281/66/17 1) projednala návrh Směrnice č. 1/2017, o inventarizaci majetku a závazků pro městský 

obvod Radvanice a Bartovice dle přílohy předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje Směrnici č. 1/2017, o inventarizaci majetku a závazků pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice dle přílohy předloženého materiálu s účinností od 1. července 2017, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu seznámit zaměstnance 

Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice se schválenou směrnicí, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 1. července 2017. 

1282/66/17 1) bere na vědomí zápis č. 12/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 22. května 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 12/2017 z jednání finančního 

výboru dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: dle termínu zastupitelstva. 
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1283/66/17 1) projednala žádost Nadace LANDEK Ostrava, se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 60340053 o poskytnutí finančního příspěvku dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu, 

 

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

Nadaci LANDEK Ostrava, se sídlem Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČ 60340053,  

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o rozhodnutí rady 

městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 15. července 2017. 

1284/66/17 1) projednala žádost Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 
organizace, o čerpání rezervního fondu v celkové výši 253.000,-Kč dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu, 
 
2) souhlasí s čerpáním rezervního fondu ve výši 253.000,-Kč Mateřské školy Ostrava – 
Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady 

městského obvodu dle bodu č. 2, 

Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 12. července 2017. 

1285/66/17 1) projednala informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/85 v k. ú. Radvanice  

a žádost o pronájem pozemku na parc. č. 2027/85 v k. ú. Radvanice podanou paní xxxxx, 

bytem xxxxx, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  

a prodej garáže na pozemku parc. č. 2027/85 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem xxxxx, 

bytem xxxxx, paní xxxxx, bytem xxxxx, 

 

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. 

1286/66/17 1) projednala žádost Městského úřadu Vratimov, se sídlem Frýdecká 853, 739 32 Vratimov,  

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Oprava místní komunikace – ul. K Hájence“ 

včetně umístění vsakovací rýhy, a to na částech pozemků parc. č. 2033, ostatní komunikace, 

ostatní plocha a parc. č. 2067 ostatní komunikace, ostatní plocha, vše v k.ú. Bartovice,  

obec Ostrava, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0349/2017/MBaI o právu provést stavbu „Oprava místní 

komunikace – ul. K Hájence“ s městem Vratimov, dle přílohy č. 3, s úpravou názvu místní 

komunikace ul. Na Pasekách v k.ú. Bartovice v článku III, bodu 5) smlouvy, 

 

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

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

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

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0349/2017/MBaI,  

dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. července 2017. 
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1287/66/17 1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodního výustku  

do vodního toku na části pozemku parc. č. 1891, koryto vodního toku, vodní plocha, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 m2, pro odvod vyčištěných splaškových 

vod z budoucí čistírny odpadních vod plánované na pozemku parc. č. 1880/2, dle příloh  

č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0345/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodního výustku do vodního 

toku na části pozemku parc. č. 1891, koryto vodního toku, vodní plocha, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 4 m2, 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 stavbu části vodovodní přípojky  

ke stávajícímu rodinnému domu č. p. 975/5 v rámci stavby „50JA-17_Zpracování 

vodovodních přípojek Portfolio RPG Byty s. r. o. – ul. Těžní 975“, a to na části pozemku 

parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 5 m2,  

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

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0344/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu části vodovodní přípojky  

ke stávajícímu rodinnému domu č. p. 975/5 v rámci stavby „50JA-17_Zpracování 

vodovodních přípojek Portfolio RPG Byty s. r. o. – ul. Těžní 975“, a to na části pozemku 

parc. č. 790/5, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 5 m2,  

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

 

5) projednala žádost společnosti Vegacom, a. s., IČ 25788680, zastupující na základě plné 

moci společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě s názvem „24603/17/0127, DIZP C OS Ostrava, Lihovarská, 

CONTSYSTEM“, a to na části pozemku parc. č. 3216/3, jiná plocha, ostatní plocha,  

v rozsahu služebnosti cca 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) až 3 c) 

předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0341/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě s názvem „24603/17/0127, DIZP C OS Ostrava, Lihovarská, 

CONTSYSTEM“, a to na části pozemku parc. č. 3216/3, jiná plocha, ostatní plocha,  

v rozsahu služebnosti cca 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 d) 

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: 20. července 2017, 

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích  

č. S 0341/2017/MBaI, č. S 0344/2017/MBaI a č. S 0345/2017/MBaI o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. července 2017. 

1288/66/17 1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

20.000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
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2) rozhodla o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu na rok 2017  

ve výši 20.000 Kč panu xxxxx, bytem xxxxx, na základě jeho žádosti, a uzavření darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,  

 

3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

snižují výdaje 

na § 6409, pol. 5901   o     20 tis. Kč 

zvyšují výdaje 

na § 4399, pol. 5492    o     20 tis. Kč, 

 

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

usnesení, 

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

 

5) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu obvodu 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. července 2017. 

1289/66/17 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 360/2014/MBaI uzavřené dne 29. srpna 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0327/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

č. 386/2015/MBaI uzavřené dne 23. července 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0328/2017/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 362/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0329/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 397/2016/MBaI uzavřené dne 30. srpna 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0330/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 329/2016/MBaI uzavřené dne 29. července 2016, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0331/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

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

Vítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 7, na ulici Pátova 

657/6, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 
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12) rozhodla o uzavření dodatku č. 11 vedeného pod č. S 0332/2017/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. 12 předloženého 

materiálu, 

 

13) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. 267/2014/MBaI uzavřené dne 30. června 2014, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0333/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

15) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o sloučení dvou bytových jednotek  

o velikosti 1+1, na ulici Kobrova 645/4, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 15 předloženého 

materiálu, 

 

16) rozhodla o sloučení dvou bytových jednotek, a to bytu č. 7 a bytu č. 8, za podmínky 

uhrazení nákladů spojených se sloučením bytu, 

 

17) bere na vědomí zápis č. 7/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 16 předloženého materiálu, 

 

18) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0334/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 

 

19) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0335/2017/MBaI  

s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 

 

20) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0350/2017/MBaI se xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 

 

21) 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 

657/6, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu, 

 

22) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0351/2017/MBaI  

se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice,  

IČ: 03983404, k 30. červnu 2017, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu, 

 

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

Vítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, na ulici Pátova 

655/2, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu, 

 

24) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0353/2017/MBaI  

se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice,  

IČ: 03983404, k 30. červnu 2017, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu, 

 

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

č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 a 24 tohoto usnesení, 

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

 

26) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohod dle bodů  

č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22 a 24 tohoto usnesení, 
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Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 30. června 2017. 

1290/66/17 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem  

„ZŠ Radvanice – Etapa 1 – Stavební úpravy tělocvičny“ 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, s úpravou termínu 10. července 2017  

v příloze č. 1, čl. X., bod 1. a úpravou kontaktních údajů, 

 

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

členové 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka 

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

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

náhradníci členů 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu      

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: 15. července 2017, 

 

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

č. 1) tohoto usnesení,    

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

1291/66/17 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy a přístavba hasičské 

stanice na ul. Těšínská 41 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, s úpravou kontaktních údajů 

v přílohách, 

 

2) jmenuje 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

2. Jana Maslovská, odbor majetkový, bytový a investic 

3. Petra Janečková, odbor majetkový, bytový a investic     

náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka  

2. Ing Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu  

3. Jana Cielecká, odbor majetkový, bytový a investic           

 

hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč MBA, místostarosta 

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.           
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náhradníci členů 

1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka  

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.            

 

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. 

1292/66/17 1) projednala návrh smlouvy o dodávce vody se společností Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s, Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava a třetí osobou xxxxx, který je nájemcem 

společenského domu v Ostravě-Bartovicích na základě smlouvy o nájmu nemovitosti – 

objektu Společenského domu č. S 234/2017/MBaI a který smlouvou č. S 0323/2017/MBaI 

bude vystupovat vůči dodavateli jako odběratel vody, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dodávce vody č. S 0323/2017/MBaI mezi společností 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s, Nádražní 28/3114, 729 71 Moravská Ostrava, statutárním  

městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 

Ostrava-Radvanice a třetí osobou xxxxx, který je nájemcem společenského domu v Ostravě-

Bartovicích na základě smlouvy o nájmu nemovitosti – objektu Společenského domu  

č. S 234/2017/MBaI a který smlouvou č. S 0323/2017/MBaI bude vystupovat vůči dodavateli 

jako odběratel vody, 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: 20. července 2017, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dodávce vody, dle přílohy  

č. 2 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. července 2017. 

1293/66/17 1) projednala žádost ze dne 19. dubna 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/122, 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0338/2017/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 1b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 19. dubna 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/129, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0339/2017/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 

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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0340/2017/MBaI na pozemek parc. č. 3277/7 

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  
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s panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 3. května 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 3120/25 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0342/2017/MBaI na pozemek parc. č. 3120/25 

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) 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. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0346/2017/MBaI na pozemek parc. č. 2027/63 

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

11) 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. 6 a) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0347/2017/MBaI na pozemek parc. č. 3120/26 

zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

s panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 

 

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

č. 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení, 

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

 

14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0338/2017/MBaI,  

č. S 0339/2017/MBaI, č. S 0340/2017/MBaI, č. S 0342/2017/MBaI, č. S 0346/2017/MBaI  

a č. S 0347/2017/MBaI dle bodů č. 2, 4, 6, 7 a 9 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. července 2017. 

1294/66/17 1) projednala dodatek č. 17/2017, vedený pod č. S 0336/2017/MBaI ke smlouvě o výpůjčce  

a vzájemné spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 17/2017, vedený pod č. S 0336/2017/MBaI ke smlouvě  

o výpůjčce a vzájemné spolupráci ze dne 25. 4. 2000 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 vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci  

dle bodu 2 tohoto usnesení,  

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

 

4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zavést změnu vypůjčeného majetku do účetní 

evidence, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 20. července 2017, 

 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. července 2017. 
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1295/66/17 1) projednala žádost ze dne 5. června 2017, podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/105, 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. 2027/105, 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 5. června 2017, podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/84, ostatní plocha, 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. 2027/84, ostatní plocha,  

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

materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 31. května 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/34, 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. 690/34, 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 bodů  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,  

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

 

8) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmů dle bodů  

č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. července 2017. 

1296/66/17 1) projednala zpětvzetí žádosti podané panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem pozemku 

parc. č. 1055, zahrada, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

2) ruší usnesení č. 1186/62/17 ze dne 3. května 2017, 

 

3) projednala informaci odboru MBaI o skutečném stavu pozemku parc. č. 1056/2, (o jehož 

pronájem požádala dne 10. března 2017 paní xxxxx) a přilehlých pozemků  

parc. č. 1056/4, parc. č. 1055, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) ruší usnesení č. 1173/61/17 ze dne 19. dubna 2017, 

 

5) posoudila možnost pronájmu částí pozemků parc. č. 1056/2, trvalý travní porost, o výměře 

809 m2, parc. č. 1056/4, ostatní plocha, o výměře 55 m2, a parc. č. 1055, zahrada, o výměře 

146 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, paní xxxxx, a to na základě osobního jednání  

s žadatelkou, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o schválení záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 1056/2, trvalý travní porost, 

o výměře 809 m2, parc. č. 1056/4, ostatní plocha, o výměře 55 m2, parc. č, 1055, zahrada,  

o výměře 146 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého 

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

č. 6 tohoto usnesení,  

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

 

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

č. 6 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. července 2017. 

1297/66/17 1) projednala návrh Směrnice č. 2/2017, pro evidenci majetku pro městský obvod Radvanice 

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) schvaluje Směrnici č. 2/2017, pro evidenci majetku pro městský obvod Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. července 2017, 

 

3) ruší bod č. 3 usnesení č. 174/8 ze dne 16. března 2011, 

 

4) jmenuje členy komise pro stanovení reálné hodnoty majetku určeného k prodeji: 

- vedoucí odboru majetkového, bytového a investic Úřadu městského obvodu Radvanice  

   a Bartovice, 

- vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Radvanice  

   a Bartovice, 

- zástupce vedení městského obvodu Radvanice a Bartovice, který má ve své kompetenci 

správu majetku,  

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu seznámit zaměstnance 

Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice se schválenou směrnicí, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 1. července 2017. 

1298/66/17 1) projednala informaci odboru financí a rozpočtu o chybném součtu v zápise sepsaném  

dne 24. května 2017, při jednání likvidační komise Rady městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o opravě usnesení rady městského obvodu č. 1255/64/17 bodu 2, ze dne  

31. května 2017, textu „v celkové pořizovací hodnotě 391.853,82 Kč“ na text „v celkové 

pořizovací hodnotě 473.429.75 Kč“ a opravě částky na účtu 028 z částky 301.018,32 Kč  

na částku 382.594,25 Kč v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit sepsání protokolu o zjištění zjevné 

nesprávnosti v součtu na účtu 028 v příloze č. 1 a přiložit protokol k zápisu likvidační komise 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 24. května 2017, dle přílohy č. 3, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 30. června 2017. 

1299/66/17 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 

nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0348/2017/MBaI  

na realizaci zakázky „Změna účelu užívání - vybudovaní nového oddělení školky,  

k. ú. Ostrava – Radvanice, p.č. 258/4“ s dodavatelem, který jako účastník zadávacího řízení 

předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2: 

 

KAVIS, spol. s r. o. 

Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz 

IČ: 47667664, 

dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, s úpravou kontaktních údajů v příloze č. 4, 

 

2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0348/20176/MBaI dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
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Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 29. června 2017 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0348/2017/MBaI  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. června 2017. 

1300/66/17 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Přechod pro chodce na ulici 

Těšínské“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0255/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., IČ 64619036, 

č. p. 256, 742 91 Velké Albrechtice, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0255/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 19. července 2017, 

 

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

o dílo č. S 0255/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 19. července 2017. 

1301/66/17 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017, kterým se  

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517    o   3 000 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517    o   4 717 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617    o   5 658 tis. Kč  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517    o   8 000 tis. Kč    

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617    o   2 076 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, org. 517      o   1 728 tis. Kč 

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015      o      598 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 3639, pol. 2329      o      954 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 6121      o   1 587 tis. Kč 

na § 2221, pol. 6121      o      230 tis. Kč  

na § 2333, pol. 6121      o        60 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5171      o      199 tis. Kč 

 

zvyšují transfery 

na § 3113, pol. 5331      o      199 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3613, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxx, org. 8775    o   5 658 tis. Kč 

na § 3111, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 6914    o   1 598 tis. Kč 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 6330, org. 6915    o      478 tis. Kč 

na § 3113, pol. 6121      o      500 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121      o      400 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121      o      273 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6127      o        11 tis. Kč  
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zvyšují běžné výdaje 

na § 3729, pol. 5xxx, ÚZ 1030      o   3 000 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx      o   4 717 tis. Kč  

na § 3639, pol. 5169, ÚZ 6330      o   2 000 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5171, ÚZ 6330      o   6 000 tis. Kč 

na § 3111, pol. 5137      o      414 tis. Kč  

na § 3639, pol. 5171      o      995 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5169      o      672 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5171      o      340 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5xxx      o      954 tis. Kč 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015      o      598 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 12. července 2017. 

1302/66/17 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Udržovací práce na chodnících 

ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - II. etapa“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 

smlouvy o dílo č. S 0263/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 210, 

Komárovská 2438/13, 746 01 Opava - Předměstí, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0263/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 19. července 2017, 

 

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

o dílo č. S 0263/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 19. července 2017. 

1303/66/17 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Demolice objektů na pozemcích p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ 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 zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní směrnice  

pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod názvem 

„Demolice objektů na pozemcích p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ 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. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic 
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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. Jana Maslovská, referent 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: 9. srpna 2017. 

1304/66/17 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 

nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření Rámcové smlouvy na poskytnutí služeb 

č. S 0318/2017/MBaI na zakázku „Služby spojené s provozem a údržbou kanalizačních 

zařízení 2017“ s dodavatelem, který jako účastník zadávacího řízení předložil svou nabídku 

pod pořadovým číslem 3: 

 

Pavel Stratil 

Sídlo: Letní 1133/23, 721 00 Ostrava - Svinov 

IČ: 12652911, 

dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření rámcové smlouvy na poskytnutí služeb č. S 0318/2017/MBaI dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský  T: 29. června 2017, 

 

3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu rámcové smlouvy na poskytnutí služeb  

č. S 0318/2017/MBaI dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 29. června 2017. 

Tisková 

oprava 

usnesení č. 

1259/64/17 

V bodě 1) až 4) a v bodě 6) se text „se sídlem Ostrava-Přívoz, Kosmova 651/16“ nahrazuje 

textem „se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 1719/5“. 

Tisková 

oprava 

usnesení č. 

1274/65/17 

V bodě 5) se číslo „S0219/2017/MBaI“ nahrazuje číslem „S0271/2017/MBaI“. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka         místostarosta 


