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Usnesení  
82. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 28. února 2018 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

1583/82/18 1) schvaluje program 82. schůze rady městského obvodu konané dne 28. února 2018. 
1584/82/18 1) bere na vědomí, že v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého 
měsíce před uplynutím období 6 let výkonu funkce ředitele školy vyhlásit na toto pracovní 
místo konkurs, 
 
2) rozhodla nevyhlásit konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace. 

1585/82/18 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, 
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, 
 
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu. 

1586/82/18 1) projednala „Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky“ k doplacení odměn členům 
okrskových volebních komisí za účast při volbě prezidenta České republiky z rozpočtu 
městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neposkytnout doplatek odměny členům 
okrskových volebních komisí městského obvodu za účast při volbě prezidenta České 
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republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna (1. kolo) a 26. a 27. ledna 2018 (2. kolo)  
z rozpočtu městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a schválit návrh 
stanoviska dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit 
realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 1. března 2018, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit doporučení a návrh stanoviska dle bodu  
2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 8. března 2018. 

1587/82/18 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění 
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení: 
č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 zůstává ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení 
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu zajistit 
realizaci dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 1. března 2018, 
 
5) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 
obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 8. března 2018. 

1588/82/18 1) bere na vědomí zápis č. 15/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 11. prosince 
2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit zápis č. 15/2017 z jednání finančního 
výboru dle bodu č. 1 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 8. března 2017. 

1589/82/18 1) projednala návrh na uzavření tří smluv o bankovním účtu mezi Českou spořitelnou, a.s.,  
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, a statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 281, 716 00 
Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,  
 
2) rozhodla o uzavření tří smluv o bankovním účtu mezi Českou spořitelnou, a.s., se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 a statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 281, 716 00 Ostrava-
Radvanice, dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,  
 
3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,  
Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 16. března 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o účtu dle bodu 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 16. března 2018. 

1590/82/18 1) bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) ukládá starostce městského obvodu předložit Zprávu o činnosti kontrolního výboru 
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2017 Zastupitelstvu 
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 8. března 2018. 

1591/82/18 1) projednala informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/27 v k. ú. Radvanice  
a žádost o pronájem pozemku na parc. č. 2027/27 v k. ú. Radvanice podanou manžely xxxxx, 
oba 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. 2027/27 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem  
xxxxx, bytem xxxxx, manželům xxxxx, bytem xxxxx, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat 
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Petra Janečková 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. 

1592/82/18 1) projednala žádost ze dne 18. ledna 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,  
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou  
na základě plné moci firmou Jindřiška Wróblová, se sídlem Tř. 28. října 168, 709 00 Ostrava, 
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit  
a provést stavbu nadzemního kabelového vedení s názvem „Slezská Ostrava 4161, Šmíd, 
NNk“, a to na části pozemku parc. č. 31, pohřebiště, ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 21 m2, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0078/2018/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu nadzemního kabelového vedení  
s názvem „Slezská Ostrava 4161, Šmíd, NNk“, a to na části pozemku parc. č. 31, pohřebiště, 
ostatní plocha, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 21 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: 20. března 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí  
č. S 0078/2018/MBaI o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu,  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 20. března 2018. 

1593/82/18 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 „Stavební úpravy a přístavba 
hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v Ostravě - Radvanicích“, o výběru nejvýhodnější 
nabídky a o uzavření smlouvy č. S 0079/2018/MBaI s dodavatelem MŽT Stavitelství, a. s., 
Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 27762157, jehož nabídka byla 
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu, 
 
2) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0079/2018/MBaI,  
dle bodu č. 1 tohoto usnesení, a to po uplynutí lhůt určených poskytovateli dotace  
a účastníkům zadávacího řízení k zaslání případných námitek k výběrovému řízení  
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na předmětnou VZ a dále po odsouhlasení rozpočtového opatření radou města a městského 
obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: dle zákonných lhůt a termínu konání rady města. 

1594/82/18 1) projednala návrh Pokynu č. 1/2018 k pravidlům při zveřejňování záměru pronájmu  
či výpůjčky svěřeného nemovitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje Pokyn č. 1/2018 k pravidlům při zveřejňování záměru pronájmu či výpůjčky 
svěřeného nemovitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) pověřuje starostku městského obvodu podpisem Pokynu č. 1/2018 dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá ředitelkám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Radvanice a Bartovice, řídit se Pokynem č. 1/2018 dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, 
Z: Mgr. Hana Ostřanská T: 15. března 2018, 
     Dana Lérová 
     Bc. Táňa Krumniklová 
 
5) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit úkony související s body 3) a 4) 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová T: 9. března 2018. 

1595/82/18 1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. 57/2017/MBaI uzavřené dne 17. února 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0082/2018/MBaI se xxxxx, trvale 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: 31. března 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. března 2018. 

1596/82/18 1) projednala žádost o záměr pronájmu části budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístěného zařízení společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 
3, IČ 04084063, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části budovy č. p. 401/5 na parc. č. 1264,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístěného zařízení společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 
3, IČ 04084063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
informovat nájemce dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Petra Janečková T: 20. března 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu  
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. března 2018. 

1597/82/18 1) projednala žádost ze dne 24. října 2016 paní xxxxx, bytem xxxxx, o odkoupení pozemku 
parc. č. 420/7, zahrada, o celkové výměře 303 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 rada m ěstského obvodu 
 

5/9   

82. schůze ze dne 28. února  2018 
 

na LV č. 1962, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 420/7, 
zahrada, o celkové výměře 303 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a následně s uzavřením 
kupní smlouvy č. S 0076/2018/MBaI na předmětný pozemek s paní xxxxx,  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s úpravou v příloze č. 2, článku VI. u termínu 
zastupitelstva, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková  T: 8. března 2018, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 8. března 2018. 

1598/82/18 1) projednala žádost o odkup části pozemku parc. č. 2217/23, oddělené dle geometrického 
plánu č. 2212-262/2016 a nově označené jako parc. č. 2217/40, ostatní plocha, neplodná 
půda, o výměře 834 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panem Martinem Sajem, sídlem  
K Rybníku 1326, 735 14 Orlová – Poruba, IČ 69572739, za účelem podnikání,  
dle příloh č. 1, 2, 3 a 5 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem části pozemku  
parc. č. 2217/23, oddělené dle geometrického plánu č. 2212-262/2016, nově označené jako 
pozemek parc. č. 2217/40, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 834 m2,  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a následně s uzavřením kupní smlouvy č. S 0077/2018/MBaI 
na předmětnou část pozemku s panem Martinem Sajem, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, a to za předpokladu vydání souhlasu s dělením pozemku dle geometrického plánu 
č. 2212-262/2016 odborem SŘDaŽP městského obvodu, s úpravou v příloze č. 4, článku VI. 
u termínu zastupitelstva, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková T: 8. března 2018, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 8. března 2018. 

1599/82/18 1) projednala návrh Dodatku č. 2 ke Směrnici č. 1/2016, pro nakládání s finančními 
prostředky, oběh účetních dokladů a účetnictví pro městský obvod Radvanice a Bartovice  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
2) schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2016, pro nakládání s finančními prostředky,  
oběh účetních dokladů a účetnictví pro městský obvod Radvanice a Bartovice dle přílohy  
č. 1 předloženého materiálu, s účinností od 10. března 2018, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním funkce tajemnice úřadu seznámit 
zaměstnance Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice se schválenou směrnicí, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 10. března 2018. 

1600/82/18 1) ruší usnesení č. 1469/76/17 bod č. 3 ze dne 15. listopadu 2017, dle přílohy č. 1 a) 
předloženého materiálu, 
 
2) projednala žádost manželů xxxxx, bytem xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx, o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 b) a 1 c) předloženého 
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materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0080/2018/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 oprávněných – manželů xxxxx, bytem xxxxx  
a xxxxx, bytem xxxxx dle přílohy č. 1 d) předloženého materiálu, 
 
4) projednala žádost společnosti RESIDOMO s. r. o., sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 
Ostrava, IČ 05253268, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti,  
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0081/2018/MBaI o zřízení věcného břemene – 
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, na dotčených částech pozemků parc. č. 924/1, o výměře 2.312 m2, 
zahrada, parc. č. 928/1, o výměře 1.777 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
parc. č. 928/3, o výměře 595 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 946/2, o výměře 
1.906 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3261, o výměře 2.480 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby 
„Odkanalizování objektů bytových domů ul. Ráčkova, Kozácká, Na Svahu, Ostrava - 
Radvanice“ a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami  
či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti RESIDOMO s. r. o., sídlem 
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČ 05253268, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodů č. 3 a 5 tohoto usnesení,  
Z: Petra Janečková T: 20. března 2018, 
 
7) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. S 0080/2018/MBaI a S 0081/2018/MBaI dle bodů č. 3 a 5 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. března 2018. 

1601/82/18 1) projednala žádost společnosti HOME MONT s. r. o., sídlem U tržnice 424/3a, 747 05 
Opava - Malé Hoštice, o odkoupení pozemku parc. č. 373, jiná plocha, ostatní plocha,  
o celkové výměře 1155 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 až 5 
předloženého materiálu, 
  
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemku  
parc. č. 373, jiná plocha, ostatní plocha, o celkové výměře 1155 m2, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Petra Janečková  T: 8. března 2018, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského 
obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 8. března 2018. 

1602/82/18 1) schvaluje termín a místo konání 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 
a Bartovice dne 8. března 2018 v 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích,  
a stanoví návrh programu zasedání: 
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- 16:00 hodin – zahájení 
- Schválení programu 
- Zpráva ověřovatelů zápisu z 18. zasedání 
- Volba ověřovatelů zápisu z 19. zasedání 
- Volba návrhové komise 

 
- Diskuze 
- Závěr. 

Poř. 
č. 

Název materiálu Předkladatel materiálu 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 
obvodu 

Mgr. Šárka Tekielová 

2 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 Mgr. Šárka Tekielová 
3 Zápis z jednání finančního výboru Bc. Aleš Boháč, MBA 
4 Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2017 Bc. Aleš Boháč, MBA 
5 Podmínky výběrového řízení pro poskytování 

dotací pro rok 2018 
Bc. Aleš Boháč, MBA 

6 Výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení 
odměn členům okrskových volebních komisí  
z vlastního rozpočtu 

Mgr. Šárka Tekielová 

7 Návrh na prodej pozemku parc. č. 420/7  
v k.ú. Radvanice a návrh kupní smlouvy 

Mgr. Šárka Tekielová 

8 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2217/23 
(nově 2217/40) v k.ú. Radvanice a návrh kupní 
smlouvy   

Mgr. Šárka Tekielová 

9 Návrh záměru prodeje pozemku parc. č. 373  
v k.ú. Radvanice   

Mgr. Šárka Tekielová 

10 Nabídka k odkupu budovy na pozemku parc.  
č. 893/5 v k.ú. Bartovice 

Mgr. Šárka Tekielová 

1603/82/18 1) projednala návrh na podání žádosti o poskytnutí příspěvku z Úřadu práce ČR na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
2) souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z Úřadu práce ČR na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
3) pověřuje starostku městského obvodu k podpisu žádosti o poskytnutí příspěvku z Úřadu 
práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací dle bodu  
2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová   T: 15. března 2018, 
 
4) ukládá pracovnici pověřené zastupováním tajemnice úřadu městského obvodu odeslat 
žádost o poskytnutí příspěvku dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: 15. března 2018. 

1604/82/18 1) projednala předložené cenové nabídky poskytovatelů služeb ubytování a stravování  
a objednávky těchto služeb dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla udělit výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 ze způsobu 
zadání veřejné zakázky na služby v rámci realizace akce „Jarní ozdravné pobyty dětí  
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z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech“, tj. rozhodla zadat zakázku přímo jednomu 
zadavateli postupem dle čl. IV. místo postupu dle čl. V. vnitřního předpisu č. 2/2016, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 2) tohoto 
usnesení,  
Z: Mgr. Martina Škovránová  T: 5. března 2018, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu objednávek dle přílohy č. 3 a č. 4 tohoto 
materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 5. března 2018. 

1605/82/18 1) projednala nabídku k odkupu budovy na pozemku parc. č. 893/5, v k. ú. Bartovice, obec 
Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva  
a prodej budovy na pozemku parc. č. 893/5, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, za předpokladu 
vydání předchozího souhlasu Rady města s neuplatněním předkupního práva, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zaslat 
žádost Radě města Ostravy o stanovisko k uplatnění předkupního práva dle bodu č. 2 tohoto 
usnesení, 
Z: Petra Janečková  T: 6. března 2018, 
 
4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení  
k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 8. března 2018. 

1606/82/18 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 „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice – 2. etapa“ a návrh na zaslání výzvy  
k podání nabídky uchazečům 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 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle platné vnitřní 
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod 
názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice – 2. etapa“ a o zaslání výzvy k podání 
nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, 
 
3) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018, kterým se  
 
zvyšují daňové příjmy 
na pol. 1511     o   1 336 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 3729, pol. 5169    o      564 tis. Kč 
na § 2219, pol. 5171    o      300 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5171    o   2 200 tis. Kč 
 
4) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu  
č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 16. března 2018, 
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5) 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 Baňková, 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. Věra Tomášková, 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 Baňková, 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. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
6) 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: 6. dubna 2018. 

 
 
 
 
 
Mgr. Šárka Tekielová      Bc. Aleš Boháč, MBA 
starostka       místostarosta 
 


