Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
81. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 14. února 2018
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1565/81/18
1566/81/18

Obsah
1) schvaluje program 81. schůze rady městského obvodu konané dne 14. února 2018.
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,
1540/79/18, bod 3), ze 17. ledna 2018,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1567/81/18

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh podmínek výběrového řízení pro poskytování dotací v roce 2018
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválení podmínek výběrového řízení
pro poskytování dotací v roce 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vyhlášení
výběrového řízení,
3) jmenuje grantovou komisi ve složení:
Mgr. Šárka Tekielová, starostka městského obvodu,
Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta městského obvodu,
Mgr. Jarmila Rojková, členka zastupitelstva městského obvodu,
Pavlína Kozlová, členka zastupitelstva městského obvodu,
Pavel Šebesta, člen zastupitelstva městského obvodu,
a zapisovatelka Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru financí a rozpočtu,
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4) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu
ke schválení podmínky pro poskytování dotací na rok 2018 a vyhlášení výběrového řízení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 8. března 2018.
1) bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zprávu o činnosti finančního výboru
k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx, o pronájem části pozemku
parc. č. 2730/1, zahrada, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada,
o výměře 500 m2, 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: 1. března 2018,

1570/81/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. března 2018.
1) projednala žádost ze dne 8. ledna 2018, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0057/2018/MBaI s paní xxxxx, bytem xxxxx,
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: 1. března 2018,

1571/81/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0057/2018/MBaI,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. března 2018.
1) projednala žádost ze dne 22. 1. 2018 společnosti Koneko, spol. s. r. o., se sídlem Výstavní
2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00577758, o udělení souhlasu s kácením
dřevin dle seznamu dřevin navržených ke kácení v rámci realizace stavby „Propojení
kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“ na pozemcích parc. č. 774/1, manipulační
plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 4665 m2 a parc. č. 3210/1, ostatní komunikace,
ostatní plocha, o celkové výměře 13913 m2, v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin dle seznamu dřevin navržených ke kácení
v rámci realizace stavby „Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“
na pozemcích parc. č. 774/1, manipulační plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 4665 m2
a parc. č. 3210/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, o celkové výměře 13913 m2,
v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
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realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 2. března 2018,

1572/81/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s kácením dřevin, dle bodu
2) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 2. března 2018.
1) projednala žádost o potvrzení referenčního listu od společnosti Údržba pozemků, a.s.,
IČO: 28620968, se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, jejímž předmětem
jsou reference k realizované zakázce „Trvalkové záhony na ulici Těšínská, dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o potvrzení referenčního listu zakázky pro společnost Údržba pozemků, a.s.,
IČO:28620968, se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, 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: 28. únor 2018,

1573/81/18

1574/81/18

1575/81/18

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu referenčního listu dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. únor 2018.
1) bere na vědomí zápis č. 32/2018 z jednání Komise sociální, sportovní a školství Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 22. 1. 2018 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
1) rozhodla o stažení materiálu č. 9 s názvem „Vyhlášení konkursního řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Vrchlického“ z programu 81. schůze rady
městského obvodu.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 58/2017/MBaI uzavřené dne 20. února 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0062/2018/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0063/2018/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, k 28. únoru 2018, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala výpověď z nájmu bytu podanou xxxxx, trvale bytem xxxxx, k 28. únoru 2018,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) bere na vědomí ukončení nájmu bytu ze dne 17. února 2015 s xxxxx, trvale bytem xxxxx,
7) bere na vědomí zápis č. 2/2018 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0064/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
9) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0065/2018/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
10) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
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zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 8 a 9 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 28. února 2018,

1576/81/18

11) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku, smluv a dohody dle bodů
č. 2, 4, 8 a 9 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2018.
1) projednala žádost společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, IČ: 27295567, zastoupena společností GIS – STAVINVEX a. s., se sídlem Bučinská
1733, 735 41 Petřvald, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0060/2018/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 1347, o výměře 796 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 633/55, o výměře 800 m2, parc. č. 633/57, o výměře
1029 m2, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a parc. č. 262/2, o výměře 1519 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „Plynárenského zařízení“ a umožnit
přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním,
a to ve prospěch oprávněného – společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 1. března 2018,

1577/81/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S 0060/2018/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. března 2018.
1) projednala návrh smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0066/2018/MBaI se Základní
uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0066/2018/MBaI se Základní
uměleckou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolská třída 15, Moravská Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 28. února 2018,

1578/81/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zapůjčení nástroje dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 28. února 2018.
1) projednala žádost ze dne 17. ledna 2018 podanou společností GasNet, s. r. o., se sídlem
Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou na základě plné moci firmou
DK projekt, s. r. o., se sídlem Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava - Muglinov, o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu
rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek, s názvem „REKO MS Ostrava – Radvanice
- Tomicova“, číslo 7700101242, a to na části pozemku parc. č. 1164/20, ostatní komunikace,
ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 300 m2, dle příloh
č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0067/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu rekonstrukce plynovodu
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a plynovodních přípojek, s názvem „REKO MS Ostrava – Radvanice - Tomicova“, číslo
7700101242, a to na části pozemku parc. č. 1164/20, ostatní komunikace, ostatní plocha,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 300 m2, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 1. března 2018,

1579/81/18

1580/81/18

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
č. S 0067/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 1. března 2018.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511
o 664 tis. Kč
zvyšují běžné příjmy
na § 6171, pol. 2212

o

56 tis. Kč

zvyšuje financování
na pol. 8115

o

144 tis. Kč

zvyšují transfery příspěvkovým organizacím
na § 3111, pol. 5336, ÚZ 103x33063, org. 3
zvyšují běžné výdaje
na § 6409, pol. 5901

o

144 tis. Kč

o

450 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 2219, pol. 6121, org. 17xxxxx000000
na § 3639, pol. 6121, org. 17xxxxx000000

o
o

50 tis. Kč
220 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 28. února 2018.
1) projednala žádost Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu,
o sdělení podmínek ke zpracování územní studie pro plochu ÚS 70 (B 167) v k. ú. Radvanice
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s podmínkami ke zpracování územní studie pro plochu ÚS 70 (B 167)
v k. ú. Radvanice 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: 28. února 2018,

1581/81/18
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 28. února 2018.
1) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě – Radvanicích“, část 1 – Technický dozor,
o vyloučení uchazeče Renaty Štěrbové, sídlem Gen. Svobody 983/9, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, IČO 64079881, s nabídkami na byt. domy Kobrova č. 5 a Rokycanova č. 1, 5,
a to z důvodu překročení předpokládané nabídkové ceny pro tyto domy, čímž byla porušena
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podmínka čl. IV zadávací dokumentace předmětné zakázky, dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu,
2) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě – Radvanicích“, část 1 – Technický dozor,
o vyloučení uchazeče Ing. Svatopluka Běrského, sídlem Janovice 132, 739 11,
IČO 06132537, s nabídkami na byt. domy Kobrova č. 3 a 5, a to z důvodu překročení
předpokládané nabídkové ceny pro tyto domy, čímž byla porušena podmínka čl. IV zadávací
dokumentace předmětné zakázky, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
3) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě – Radvanicích“, část 1 – Technický dozor, o výběru
nejvýhodnějších nabídek a o uzavření příkazní smlouvy č. S 0071/2018/MBaI s Martinem
Kurzem, sídlem Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná – Ráj, IČO 06331904, jehož nabídky
na byt. domy Kobrova č. 1,2,3,4,5,6 a Rokycanova 1,3,5 byly nabídkami s nejnižšími
nabídkovými cenami, dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, a to za předpokladu
uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli na předmětné bytové domy,
4) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě – Radvanicích“, část 2 – Koordinátor BOZP,
o výběru nejvýhodnějších nabídek a o uzavření příkazní smlouvy č. S 0072/2018/MBaI
s Renatou Štěrbovou, sídlem Gen. Svobody 983/9, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 64079881,
jejíž nabídky na byt. domy Kobrova č. 1,2,3,4,6 a Rokycanova 1,3,5 byly nabídkami
s nejnižšími nabídkovými cenami, dle příloh č. 1,2,3 a 5 předloženého materiálu,
a to za předpokladu uzavření smluv o dílo s vybranými dodavateli na předmětné bytové
domy,
5) rozhodla ve věci veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP - bytové domy
na ul. Kobrova a Rokycanova v Ostravě – Radvanicích“, část 2 – Koordinátor BOZP,
o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření příkazní smlouvy č. S 0073/2018/MBaI
s Ing. Martinem Slívou, sídlem Nedbalova 2349/10, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava,
IČO 73811882, jehož nabídka na byt. dům Kobrova č. 5 byla nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou, dle příloh č. 1,2,3 a 6 předloženého materiálu, a to za předpokladu uzavření smluv
o dílo s vybranými dodavateli na předmětné bytové domy,
6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření příkazních smluv č. S 0071/2018/MBaI,
S 0072/2017/MBaI a S 0073/2017/MBaI, dle bodů č. 3, 4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: po uzavření smluv o dílo na předmětné byt. domy,

1582/81/18

7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu příkazních smluv č. S 0071/2018/MBaI,
S 0072/2017/MBaI a S 0073/2017/MBaI, dle bodů č. 3, 4 a 5 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: po uzavření smluv o dílo na předmětné byt. domy.
1) projednala návrh na udělení plné moci č. 3/2018 zmocněnci, kterým je společnost
Projekce Guňka s. r. o., se sídlem Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ 015 08 504, zastoupena
jednatelem společnosti Ing. Jakubem Guňkou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s udělením plné moci č. 3/2018 zmocněnci, kterým je společnost Projekce Guňka
s. r. o., se sídlem Hasičská 617, 739 34 Šenov, IČ 015 08 504, zastoupena jednatelem
společnosti Ing. Jakubem Guňkou, 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: 23. února 2018,
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4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci
č. 3/2018 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 23. února 2018.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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