Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
70. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 23. srpna 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1350/70/17
1351/70/17

Obsah
1) schvaluje program 70. schůze rady městského obvodu konané dne 23. srpna 2017.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu,
o sdělení podmínek ke zpracování územní studie pro plochu US 45 (B 180) v k. ú. Bartovice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s podmínkami ke zpracování územní studie pro plochu US 45 (B 180)
v k. ú. Bartovice a s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 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: 31. srpna 2017,

1352/70/17

1353/70/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. srpna 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 13/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 23. června
2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 13/2017 z jednání finančního
výboru dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) 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. 1 předloženého materiálu,
2) 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. 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) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. srpna 2017,
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6) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plných mocí,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. srpna 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 5/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 24. května 2017
dle příloh předloženého materiálu,
2) bere na vědomí zápis č. 6/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 10. července 2017
dle příloh předloženého materiálu.
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 „Projektová dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka,
odvodnění v Ostravě - Bartovicích“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek příloh 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 „Projektová dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka,
odvodnění v Ostravě - Bartovicích“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu
a za podmínek příloh 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. Věra Tomášková, 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 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. Věra Tomášková, 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 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: 4. října 2017.
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1) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, OstravaVítkovice, IČ 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 2, na ulici Pátova
655/2, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0415/2017/MBaI
se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice,
IČ 03983404, k 31. srpnu 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 359/2014/MBaI uzavřené dne 1. září 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0416/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. srpna 2017,

1357/70/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody a smlouvy dle bodů
č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2017.
1) projednala žádost ze dne 16. ledna 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží parc. č. 2027/82, 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 0421/2017/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. září 2017,

1358/70/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0421/2017/MBaI,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2017.
1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 47195355, zastoupena na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček, se sídlem
Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu nadzemního kabelového
vedení NN 0,4 kV s názvem „Ostrava 1938/2 Hutňan NN“, číslo IV-12-8013767/2
a to na části pozemku parc. č. 2006, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti
cca 30 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0422/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu nadzemního kabelového vedení NN
0,4 kV s názvem „Ostrava 1938/2 Hutňan NN“, číslo IV-12-8013767/2, a to na části
pozemku parc. č. 2006, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 30 m2,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. září 2017,
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0422/2017/MBaI, o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. září 2017.
1) projednala žádost ze dne 16. srpna 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 785/25, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 785/25, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 10. září 2017,

1360/70/17
1361/70/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 10. září 2017.
1) bere na vědomí schválené projektové záměry řídícího výboru MAP ORP Ostrava
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek a zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0423/2017/MBaI
na realizaci zakázky „ZŠ Radvanice – Etapa 1 – Stavební úpravy tělocvičny“ s uchazečem,
který jako jediný předložil svou nabídku:
JVAgro Morava s.r.o.
Sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 26826411
2) schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017, kterým se
snižují výdaje
na § 3113, pol. 5171
o 150 tis. Kč
zvyšují výdaje
na § 3113, pol. 6121
o 150 tis. Kč,
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 15. září 2017,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo
č. S 0423/20176/MBaI dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. srpna 2017,

1362/70/17

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0423/2017/MBaI
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2017.
1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-30/2017, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
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prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-30/2017, s Úřadem práce České
republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit
realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 25. srpna 2017,

1363/70/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 25. srpna 2017.
1) bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční
kontroly městského obvodu v roce 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje Příkaz č. 1/2017 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce
2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1364/70/17

3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit
realizaci příkazu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. prosince 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,

1365/70/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
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 „Opravy místních komunikací“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky
uchazečům v rozsahu a za podmínek příloh 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
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„Opravy místních komunikací“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu
a za podmínek příloh 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. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
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. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Renata Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

1366/70/17

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: 4. října 2017.
1) rozhodla na základě protokolů o hodnocení nabídek na služby pod názvem „Likvidace
černých skládek v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ o vyloučení
uchazeče: Uchazeč City4you s.r.o., IČ 056 90 714, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00
Praha 10 – Vinohrady, který neprokázal technické kvalifikační předpoklady dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem
„Likvidace černých skládek v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“, o výběru
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0407/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem:
MPTA GROUP s.r.o., IČ 286 06 680, se sídlem Maryčky Magdonové 679/8, 717 00 Ostrava
- Bartovice, dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0407/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. září 2017,

1367/70/17
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0407/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. září 2017.
1) projednala informaci o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávek zemního plynu
k 1. 9. 2017 s dodavatelem ENWOX ENERGY s. r. o, se sídlem Denisova 639/2 702 00

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

70. schůze ze dne 23. srpna 2017

Ostrava, IČ 02639564, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) uděluje výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016, pro zadávání
veřejných zakázek, ze způsobu zadání veřejné zakázky, tj. povoluje zadání zakázky
bez výběru přímo jednomu dodavateli,
3) projednala nabídky a návrhy smluv společností One Energy & One Mobile a. s., sídlem
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 01879880, a ELIMON a. s.,
sídlem Jungmannova 31/23, Praha 1, Nové Město, IČ 27163962, dle příloh
č. 2 až 5 předloženého materiálu
4) rozhodla uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávek zemního plynu
č. S 0430/2017/MBaI se společností One Energy & One Mobile a. s., sídlem Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 01879880, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu č. 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. srpna 2017,

1368/70/17

Tisková
oprava
usnesení č.
1341/69/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávek
zemního plynu č. S 0430/2017/MBaI, dle bodu č. 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. srpna 2017.
1) ruší termín konání schůze rady městského obvodu dne 6. září 2017 schválený usnesením
rady č. 1239/64/17 ze dne 31. května 2017,
2) schvaluje nový termín konání schůze rady městského obvodu dne 13. září 2017.
V bodě 4) se text „k podpisu oznámení záměru pronájmu“ nahrazuje textem „k podpisu
smlouvy“.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Pavel Šebesta
člen rady

