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Usnesení  
79. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1533/79/18 1) schvaluje program 79. schůze rady městského obvodu konané dne 17. ledna 2018. 

1534/79/18 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. 

1535/79/18 1) projednala žádost ze dne 8. ledna 2018, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 

pozemku parc. č. 2027/130, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2 v k. ú. 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/130, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 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: 31. ledna 2018, 

 

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

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. ledna 2018. 
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1536/79/18 1) projednala žádost ze dne 8. listopadu 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/97, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0014/2018/MBaI s panem xxxxx, bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 11. října 2017, podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku pod hospodářskou budovou parc. č. 2730/2, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) 

předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0015/2018/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 31. ledna 2018, 

 

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv č. S 0014/2018/MBaI  

a S 0015/2018/MBaI, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 31. ledna 2018. 

1537/79/18 1) projednala žádost ze dne 6. prosince 2017 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,  

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci 

firmou NOVPRO FM, s. r. o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

zemní kabelové přípojky NN, s názvem „Ostrava-Bartovice 1121/2 Bezručova“, číslo IP-12-

8021604, a to na částech pozemků parc. č. 2665/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a parc. č. 596/1, ostatní komunikace, ostatní plocha,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 20 m2, dle příloh č. 1 a) a 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0013/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemní kabelové přípojky NN,  

s názvem „Ostrava-Bartovice 1121/2 Bezručova“, číslo IP-12-8021604, a to na částech 

pozemků parc. č. 2665/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

a parc. č. 596/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

v rozsahu služebnosti cca 20 m2, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 20. listopadu 2017 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,  

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci 

firmou NOVPRO FM, s. r. o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek – Místek, o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

zemní přípojky NN, s názvem „Ostrava-Radvanice 2907/3, Nehéz, NNk“, číslo IP-12-

8021017, a to na části pozemku parc. č. 2939, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu 

služebnosti cca 30 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0017/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést zemní přípojky NN, s názvem „Ostrava-

Radvanice 2907/3, Nehéz, NNk“, číslo IP-12-8021017, a to na části pozemku parc. č. 2939, 

ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 30 m2, v k. ú. Radvanice,  

obec Ostrava, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu, 
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5) projednala žádost ze dne 23. listopadu 2017 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,  

se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou na základě plné moci 

firmou Profiprojekt s. r. o., se sídlem Collo-louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

podzemního vedení NN, s názvem „Ostrava-Radvanice 320/2, Valenta, NNk“, číslo IP-12-

8014199/VB/07, a to na částech pozemků parc. č. 3205, ostatní plocha, ostatní komunikace  

a parc. č. 320/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 14 m2,  

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0019/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemního vedení NN, s názvem 

„Ostrava-Radvanice 320/2, Valenta, NNk“, číslo IP-12-8014199/VB/07, a to na částech 

pozemků parc. č. 3205, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 320/1, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 14 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 19. prosince 2017 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen na základě plné moci firmou Ing. Hana Marenčoková, se sídlem Staříčská 85, 739 

25 Sviadnov, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  

a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na části pozemku parc. 

č. 31, ostatní plocha, pohřebiště, v rozsahu služebnosti cca 5 m2, v k. ú. Radvanice, obec 

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

 

8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0018/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 31, ostatní plocha, pohřebiště, v rozsahu služebnosti cca 5 m2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu, 

 

9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

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

Z: Petra Janečková  T: 31. ledna 2018, 

 

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

č. S 0013/2018/MBaI, S 0017/2018/MBaI, S 0019/2018/MBaI a S 0018/2018/MBaI o zřízení 

služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. ledna 2018. 

1538/79/18 1) projednala žádost ze dne 4. ledna 2018, podanou Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  

o souhlas s provedením modernizace sirény, umístěné na bytovém domě Revírní 849/4,  

716 00 Ostrava – Radvanice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s provedením modernizace sirény, umístěné na bytovém domě Revírní 

849/4, 716 00 Ostrava – Radvanice, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 31. ledna 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s provedením modernizace 
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sirény, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. ledna 2018. 

1539/79/18 1) bere na vědomí zápis č. 30/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. 11. 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) bere na vědomí zápis č. 31/2017 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady 

městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 20. 12. 2017 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu. 

1540/79/18 1) bere na vědomí platový výměr ředitelky Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 

279, příspěvková organizace, Dany Lérové, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) zmocňuje starostku městského obvodu podpisem platového výměru ředitelky Mateřské 

školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkové organizace, dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 24. ledna 2018, 

 

3) pověřuje starostku městského obvodu podepisovat platové výměry ředitelek 

příspěvkových organizací zřizovaných městským obvodem v případě, že dojde ke změně 

platového stupně postupem do vyššího platového stupně po dosažení započitatelné praxe, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: trvale, 

 

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku Mateřské školy 

Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Martina Škovránová     T: 24. ledna 2018. 

1541/79/18 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2017, kterým se  

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063    o      144 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013    o      110 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1361    o        50 tis. Kč 

 

zvyšují běžné příjmy 

na § 3399, pol. 2111     o        32 tis. Kč 

na § 3632, pol. 2324    o        20 tis. Kč   

 

snižují neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

na § 3111, pol. 5336, ÚZ 120x13014, org. 3  o         59 tis. Kč 

 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6121    o         20 tis. Kč 

na § 3613, pol. 6121, ÚZ 6330    o    5 076 tis. Kč 

 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 6330    o    2 412 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5169    o       270 tis. Kč 

na § 6112, pol. 5031    o         10 tis. Kč  

na § 3613, pol. 5xxx    o         30 tis. Kč       

na § 3111, pol. 5137    o           4 tis. Kč   
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snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617  o   5 076 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517  o   2 412 tis. Kč 

 

snižují přijaté neinvestiční transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 120x13014    o        59 tis. Kč 

 

snížení financování  

pol. 8115    o       144 tis. Kč  

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 6121    o        30 tis. Kč 

na § 3111, pol. 6122    o          4 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 51xx    o        70 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5xxx    o        12 tis. Kč 

na § 3429, pol. 5222    o        20 tis. Kč  

na § 2219, pol. 51xx    o        20 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx, ÚZ 104x13013    o      110 tis. Kč 

na § 3745, pol. 50xx    o      270 tis. Kč  

na § 6112, pol. 5194, org. xxx    o        10 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 18. ledna 2018. 

1542/79/18 1) projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.,  

IČ 26593548, se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava, o poskytnutí finančního příspěvku,  

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) rozhodla o neposkytnutí finančních prostředků z rozpočtu městského obvodu na rok 2018 

Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČ 26593548, se sídlem 

Bieblova 3, 702 00 Ostrava, 

 

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:  31. ledna 2018. 

1543/79/18 1) projednala žádost společnosti SF-zemtrade s.r.o., Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – 

Slezská Ostrava, IČ 28628683, o potvrzení referenčních listů staveb „Souvislá údržba 

chodníků na ul. Těšínské, úsek Fryštátská – ul. Pod Kaplí“, „Demolice objektů na pozemcích 

p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ a „Odstranění tříkomorové jímky na pozemku  

p. č. 730/1 v k. ú. Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s potvrzením referenčního listu stavby „Souvislá údržba chodníků na ul. Těšínské, 

úsek Fryštátská – ul. Pod Kaplí“, kterou realizovala společnost SF-zemtrade s.r.o., 

Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) souhlasí s potvrzením referenčního listu stavby „Demolice objektů na pozemcích  

p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“, kterou realizovala společnost SF-zemtrade s.r.o., 

Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683, dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, 
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4) souhlasí s potvrzením referenčního listu stavby „Odstranění tříkomorové jímky  

na pozemku p. č. 730/1 v k. ú. Radvanice“, kterou realizovala společnost SF-zemtrade s.r.o., 

Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28628683, dle přílohy  

č. 4 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodů č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová T: 31. ledna 2018, 

 

6) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčních 

listů dle bodů č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 31. ledna 2018. 

1544/79/18 1) bere na vědomí informaci o projednání a schválení dotace z dotačního programu 

„Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) projednala návrh smlouvy č. S 0021/2018 o poskytnutí dotace z dotačního programu 

„Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

 

3) souhlasí s uzavřením smlouvy č. S 0021/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice  

a MŠ Bartovice v Beskydech“ z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/2016“a schvaluje příjem této dotace dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

 

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit potřebné úkony související  

s poskytnutím dotace z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016“  

z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Martina Škovránová     T: 23. ledna 2018, 

 

5) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh smlouvy č. S 0021/2018 o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projednání a odsouhlasení Radě města Ostravy, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 23.ledna 2018, 

 

6) pověřuje starostku městského obvodu podpisem smlouvy č. S 0021/2018 dle přílohy  

č. 1 tohoto materiálu po jejím odsouhlasení v Radě města Ostravy, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 5. února 2018. 

1545/79/18 1) projednala návrh smlouvy o výpůjčce mezi Základní školou Ostrava – Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace a Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 

279, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce a pověřuje ředitelky Základní školy Ostrava – 

Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace a Mateřské školy Ostrava – Radvanice, 

Těšínská 279, příspěvková organizace, podpisem smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

Z: Mgr. Hana Ostřanská  T: 26. ledna 2018, 

    Dana Lérová 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky Základní školy 

Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, a Mateřské školy Ostrava – 

Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, o usnesení rady městského obvodu  

dle bodu č. 2, 

Z: Mgr. Martina Škovránová     T: 22. ledna 2018. 

1546/79/18 1) projednala žádost pana xxxxx, trvale bytem xxxxx, o pronájem dvou samostatných částí 

pozemku parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda, o celkové výměře 671 m2,  
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v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem podnikání, dle příloh č. 1 a 2 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0016/2018/MBaI s panem xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, na dvě samostatné části pozemku parc. č. 2217/23, ostatní plocha, neplodná půda,  

o celkové výměře 671 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem podnikání, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu, s úpravou smlouvy ve věcech technických a úpravou článku II., 

bod 2) smlouvy, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková  T: 31. ledna 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0016/2018/MBaI, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. ledna 2018. 

1547/79/18 1) bere na vědomí vyhlášení volného dne na Základní škole Ostrava – Radvanice, 

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

1548/79/18 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 2/2018 zmocněnci, kterým je xxxxx, nar. xxxxx, 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 2/2018 zmocněnci, kterým je xxxxx,  

nar. xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 31. ledna 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu plné moci č. 2/2018 dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. ledna 2018. 

1549/79/18 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 1/2018 zmocněnci, kterým je xxxxx, narozený 

xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s udělením plné moci č. 1/2018 zmocněnci, kterým je xxxxx, narozený xxxxx, 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 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: 31. ledna 2018, 

 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu plné moci č. 1/2018 dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 31. ledna 2018. 

1550/79/18 1) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 1 - Kobrova 577/1,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0004/2018/MBaI s dodavatelem 

KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 476 67 664, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 až 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
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v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 2 - Kobrova 578/3,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0005/2018/MBaI s dodavatelem 

SLONKA s.r.o., Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 268 52 659, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

3) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 3 - Kobrova 579/5,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0006/2018/MBaI s dodavatelem 

KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 476 67 664, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 4 - Kobrova 644/6,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0007/2018/MBaI s dodavatelem 

SLONKA s.r.o., Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 268 52 659, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

5) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 5 - Kobrova 645/4,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0008/2018/MBaI s dodavatelem 

SLONKA s.r.o., Nádražní 142/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 268 52 659, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

6) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 6 - Kobrova 646/2,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0009/2018/MBaI s dodavatelem 

KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 476 67 664, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

7) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 7 - Rokycanova 641/1,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0010/2018/MBaI s dodavatelem 

OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO 619 44 840, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

8) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 8 - Rokycanova 642/3,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0011/2018/MBaI s dodavatelem 

OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO 619 44 840, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 
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materiálu, 

 

9) rozhodla v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

v platném znění, ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Energetické úspory bytových 

domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 9 - Rokycanova 643/5,  

o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy č. S 0012/2018/MBaI s dodavatelem 

JAMI – stav, s.r.o., Mitrovická 618/411e, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 278 55 627, jehož 

nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

10) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru MBaI zajistit všechny 

potřebné úkony k uzavření smluv o dílo č. S 0004/2018/MBaI,  

S 0005/2018/MBaI, S 0006/2018/MBaI, S 0007/2018/MBaI, S 0008/2018/MBaI,  

S 0009/2018/MBaI, S 0010/2018/MBaI, S 0011/2018/MBaI, S 0012/2018/MBaI, dle bodů      

č. 1 a ž 9 tohoto usnesení, 

Z: Petra Janečková   T: dle zákonných lhůt a jednotlivých etap, 

 

11) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o dílo č. S 0004/2018/MBaI,  

S 0005/2018/MBaI, S 0006/2018/MBaI, S 0007/2018/MBaI, S 0008/2018/MBaI,  

S 0009/2018/MBaI, S 0010/2018/MBaI, S 0011/2018/MBaI, S 0012/2018/MBaI,  

a to po akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace kompetentními orgány města a městského 

obvodu, dle bodů č. 1 až 9 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: dle zákonných lhůt a jednotlivých etap. 

1551/79/18 1) projednala návrh smlouvy o právu provést stavbu „Chodník podél ulice Čapkovy, 

Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „Chodník podél ulice Čapkovy, 

Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 31. ledna 2018, 

 

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

o právu provést stavbu „Chodník podél ulice Čapkovy, Radvanice“ dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. ledna 2018. 

1552/79/18 1) projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

v rámci stavby „Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova“ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

v rámci stavby „Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova“ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová  T: 31. ledna 2018, 

 

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

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Úprava křižovatky 

Radvanická x Čapkova“ dle bodu č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. ledna 2018. 
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Tisková 

oprava 

usnesení č. 

1529/17M/

18, 

1530/17M/

18, 

1531/17M/

18 

V bodě 4) a 5) se termín „16. ledna 2017“ nahrazuje termínem „16. ledna 2018“. 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka       místostarosta 

 


