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Usnesení z hlasování Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice formou „per rollam“ 
ze dne 12. února 2015 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo usnesení Obsah 

123/3M – PER 

ROLLAM/15 

1) projednala návrh smluv vedených pod č. S 0075/2015/MBaI, S 0076/2015/MBaI, 

S 0077/2015/MBaI  za účelem zpracování žádostí o dotaci na čerpání finančních 

prostředků z fondů EU na realizaci projektu „Pořízení svozové techniky 

a kompostérů“ „Snížení energetických ztrát objektu hasičské zbrojnice v Ostravě - 

Bartovicích“, „Snížení energetických ztrát v budově ul. Těšínská  46/307 a 1341/309 

v Ostravě - Radvanicích“,se společností Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 

448/10, 602 00 Brno, zastoupená: Ing. Lukáš Němec, místopředseda představenstva, 

Richard Lev, člen představenstva, IČ: 25597001, dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy vedené pod č. S 0075/2015/MBaI,  za účelem 

zpracování žádosti o dotaci na čerpání finančních prostředků z fondů EU na realizaci 

projektu „Pořízení svozové techniky a kompostérů“, o uzavření smlouvy vedené pod 

č. S 0076/2015/MBaI, za účelem zpracování žádosti o dotaci na čerpání finančních 

prostředků z fondů EU na realizaci projektu „Snížení energetických ztrát objektu 

hasičské zbrojnice v Ostravě - Bartovicích“  a o uzavření smlouvy vedené 

pod č. S 0077/2015/MBaI, za účelem zpracování žádosti o dotaci na čerpání 

finančních prostředků z fondů EU na realizaci projektu „Snížení energetických ztrát 

v budově ul. Těšínská  46/307 a 1341/309 v Ostravě - Radvanicích“, se společností 

Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, zastoupená: Ing. Lukáš 

Němec, místopředseda představenstva, Richard Lev, člen představenstva, 

IČ: 25597001, dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 

č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský              T: 13. února 2015, 

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o zpracování projektu za 

účelem zpracování žádostí o dotaci č. S 0075/2015/MBaI, č. S 0076/2015/MBaI, 

S 0077/2015/ MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 13 února 2015. 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,              Bc. Aleš Boháč, MBA 

starostka                  místostarosta 


