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Usnesení  
72. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 20. září 2017 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1403/72/17 1) schvaluje program 72. schůze rady městského obvodu konané dne 20. září 2017. 

1404/72/17 1) projednala žádost ze dne 4. září 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 2027/12, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2 v k. ú. 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/12, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 23 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. října 2017, 

 

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

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 10. října 2017. 

1405/72/17 1) projednala návrh nominace KD Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s nominací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová T: 25. září 2017. 

 

4) pověřuje starostku městského obvodu k podání návrhu nominace dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 25. září 2017. 

1406/72/17 1) projednala žádost společnosti GAMA RD, spol. s. r. o. – projekty a stavby, sídlem  

17. listopadu 2304, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 25907646, Ing. Jan Mazur, pověřené  

dle plné moci zastupováním  manželů xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  

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

pozemku parc. č. 562/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 6 m2, pro napojení stavby rodinného domu na parc. č. 576/15 na 

vodovodní řad, dle příloh č. 1 a) až 1 c) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0464/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky na části pozemku  

parc. č. 562/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s manžely 

xxxxx, dle přílohy č. 1 d) předloženého materiálu, 
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3) projednala žádost společnosti GAMA RD, spol. s. r. o. – projekty a stavby, sídlem  

17. listopadu 2304, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 25907646, Ing. Jan Mazur, pověřené  

dle plné moci zastupováním pana xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu na části 

pozemku parc. č. 562/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 10 m2, pro stavbu rodinného domu na parc. č. 576/14 na vodovodní 

řad a komunikaci, dle příloh č. 2 a) až 2 c) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0465/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti zakládající právo umístit a provést stavbu vodovodní přípojky a sjezdu na části 

pozemku parc. č. 562/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

s panem xxxxx, dle přílohy č. 2 d) 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: 15. října 2017, 

 

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

č. S 0464/2017/MBaI a č. S 0465/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  

a provést stavbu dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

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

1407/72/17 1) projednala žádost manželů xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0454/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3262/2, o výměře 7 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Vodovodní přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – xxxxx, dle přílohy č. 1 c) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou dle plné moci společností Ing. Martin 

Barteček, sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 47195355, o uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 2 a) až 2 c) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0455/2017/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 „Ostrava 

– Bartovice, V. Janečková 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. 2 d) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost manželů xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu. 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0456/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 3268/5, o výměře 14 m2, ostatní 
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komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Vodovodní přípojka a sjezd“ a umožnit přístup k těmto stavbám v souvislosti s jejich 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – xxxxx, dle přílohy  

č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost pana xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu. 

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0457/2017/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 392/1, o výměře 7,31 m2, ostatní 

komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 

„Vodovodní přípojka“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, 

opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – pana xxxxx, dle přílohy č. 4 c) 

předloženého materiálu, 

 

9) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,  

Z: Petra Janečková T: 15. října 2017, 

 

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. S 0454/2017/MBaI, S 0455/2017/MBaI, S 0456/2017/MBaI,  

S 0457/2017/MBaI, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

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

1408/72/17 1) bere na vědomí vyhlášení volných dnů na Základní škole Ostrava – Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1409/72/17 1) bere na vědomí zápis č. 26/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 26. 6. 2017 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu. 

1410/72/17 1) schvaluje harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2018 a metodiku pro sestavování 

návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2018 dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu,  

 

2) ukládá všem vedoucím odvětvových odborů, ředitelům příspěvkových organizací  

a velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů předložit odboru financí a rozpočtu 

požadavky na návrh rozpočtu dle schválené metodiky, a to v termínech dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu, 

Z: vedoucí odvětvových odborů,   T: dle termínů uvedených v harmonogramu, 

 ředitelé příspěvkových organizací, 

 velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitele příspěvkových 

organizací a zaměstnankyni pověřenou vedením odboru majetkového, bytového a investic 

informovat velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů o schváleném harmonogramu prací 

na návrhu rozpočtu na rok 2018 a schválené metodice pro sestavování návrhu rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2018, 

Z: Mgr. Martina Škovránová,  T: ihned. 

 Petra Janečková. 

1411/72/17 1) rozhodla na základě protokolů o otevírání a hodnocení nabídek na služby pod názvem 

„Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského obvodu 

Radvanice a Bartovice“, a o výběru nejvýhodnější nabídky  

 

a) pro část č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k. ú. Radvanice v období 
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2017/2018 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0400/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Technické 

služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725 Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava - 

Slezská Ostrava dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

b) pro část č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k. ú. Bartovice v období 

2017/2018 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0401/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Technické 

služby, a.s. Slezská Ostrava, IČ 47674725 Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava - 

Slezská Ostrava dle příloh č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

c) pro část č. 3. Zimní údržba chodníků a zastávek v k. ú. Radvanice a k. ú. Bartovice  

v období 2017/2018 a uzavření smlouvy o dílo č. S 0402/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: 

Zbyněk Najzar, IČ 40275582, U Důlňáku 207/63, 717 00 Ostrava – Bartovice dle příloh  

č. 1, č. 2, č. 3 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony k uzavření smluv o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu  

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 18. října 2017, 

 

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv o dílo 

na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 18. října 2017. 

1412/72/17 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek, zprávy o hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice“  

o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0474/2017/SŘDaŽP  

se zhotovitelem: ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o., IČ 27822737, Stará 

cesta 700, 739 24 Krmelín, dle příloh č. 1, 2, 3, 4 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0474/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: dle zákonných lhůt, 

 

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

o dílo č. S 0474/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: dle zákonných lhůt. 

1413/72/17 1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0473/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0358/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Demolice objektů na pozemcích  

p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0473/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0358/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Demolice objektů na pozemcích  

p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ 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 (S 0473/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo  

č. S 0358/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 27. září 2017, 

 

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

č. 1 (S 0473/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0358/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 27. září 2017. 
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1414/72/17 1)  rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče z účasti  

v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Odstranění tříkomorové jímky  

na pozemku p. č. 730/1 v k. ú. Radvanice“, která neobsahovala všechny požadované 

náležitosti zadavatele, a to společnost SMOLO Recycling s.r.o., IČ 046 06 884,  

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Odstranění tříkomorové jímky na 

pozemku p. č. 730/1 v k. ú. Radvanice“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření 

smlouvy o dílo č. S 0463/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: SF-zemtrade s.r.o., IČ 286 28 683, 

Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava dle příloh č. 1, 2, 3, 5 předloženého 

materiálu, 

 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0463/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 2. října 2017, 

 

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

o dílo č. S 0463/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 2. října 2017. 

1415/72/17 1) bere na vědomí informaci o omluvě a neuzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích“ se společností INKAM cz s. r. o., 

K Hájence 1473, 739 34 Šenov, IČ 27827844, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ruší usnesení č. 1400/71/17 ze dne 13. září 2017 v plném rozsahu, 

 

3) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých 

nabídek, o výběru v pořadí druhé nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo  

č. S 0490/2017/MBaI na realizaci zakázky „Oprava oplocení hřbitova v Radvanicích“  

s dodavatelem, který jako účastník výběrového řízení předložil svou nabídku pod pořadovým 

číslem 2: 

 

ENESPO, s. r. o. 

Sídlo: Buničitá 201/2, 739 32 Vratimov 

IČ: 27774571, 

 

dle příloh č. 2 až 4 předloženého materiálu, 

 

4) ukládá zaměstnankyni zastupující vedoucího odboru majetkového, bytového a investic 

zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0490/2017/MBaI dle bodu 

č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 25. září 2017, 

 

5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0490/2017/MBaI  

dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 25. září 2017. 

1416/72/17 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava VO v areálu bývalého 

koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy  

o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 

1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25396544, dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého 

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

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 4. října 2017, 

 

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

o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 4. října 2017. 

1417/72/17 1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0467/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0468/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 488/2015/MBaI uzavřené dne 

1. října 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0469/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 404/2014/MBaI uzavřené dne 

29. září 2014, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0470/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 451/2016/MBaI uzavřené dne 

28. září 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0471/2017/MBaI xxxxx, dle přílohy  

č. 8 předloženého materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 516/2016/MBaI uzavřené dne 

31. října 2016, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0472/2017/MBaI se 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. 5, na ulici Pátova 

657/6, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0480/2017/MBaI se spolkem 

CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, k 30. září 

2017, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

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

Vítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 10, na ulici Pátova 

656/4, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 12 vedeného pod č. S 0479/2017/MBaI ke smlouvě  

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



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

7/8   

72. schůze ze dne 20. září 2017 
 

765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

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

Vítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 11, na ulici Pátova 

656/4, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0477/2017/MBaI se spolkem 

CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, k 30. září 

2017, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

 

17) bere na vědomí zápis č. 12/2017 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 17 předloženého materiálu, 

 

18) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0481/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 18 předloženého materiálu, 

 

19) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0482/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 19 předloženého materiálu, 

 

20) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0483/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 20 předloženého materiálu, 

 

21) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0484/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 21 předloženého materiálu, 

 

22) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0485/2017/MBaI s xxxxx, dle přílohy  

č. 22 předloženého materiálu, 

 

23) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0491/2017/MBaI se xxxxx, dle přílohy  

č. 23 předloženého materiálu, 

 

24) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového 

a investic zajistit realizaci dle bodů č. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 

tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková T: 30. září 2017, 

 

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

č. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 tohoto usnesení, 

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

1418/72/17 1)  rozhodla na základě protokolu o hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů z účasti  

v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště 

Radvanice“, která neobsahovala všechny požadované náležitosti zadavatele, a to společností: 

STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ 25864092, 

SEKOS Morava, s.r.o., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ 25832654, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště 

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

č. S 0459/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138/10, 

110 00 Praha 1 – Nové Město dle příloh č. 1, 2, 3, 5 předloženého materiálu, 
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3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny 

potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 2. října 2017, 

 

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

o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 2. října 2017. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová        Bc. Aleš Boháč, MBA, 

starostka         místostarosta 


