Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
22. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 23. září 2015
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
427/22/15
428/22/15

Obsah
schvaluje program 22. schůze rady městského obvodu konané dne 23. září 2015.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení
č.:
1040/42 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
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

429/22/15

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., IČ: 27006891
o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o neposkytnutí finančního daru spolku Babybox pro odložené děti –
STATIM, z. s., IČ: 27006891 z rozpočtu městského obvodu na rok 2015,

430/22/15

3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu informovat žadatele
o výsledku projednání žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Hana Hanáčková
T: 7. října 2015.
1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií
a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1,
2) doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou
se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy
dle přílohy č. 1, upravenou v Čl. 2 Určení času odst. 1 a 2 o požadavek na zákaz
provozování loterií a jiných podobných her na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice v době od 22:00 hod do 10:00 hodin následujícího dne a v Čl. 1 Určení místa
dle přílohy č. 1 a 2 uvedeného návrhu obecně závazné vyhlášky o požadavek na změnu
adresy Těšínská 300/350 na Těšínská 1272/302 a doplnění o adresu Bartovická 459/8,
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3) zmocňuje místostarostu k podpisu odpovědi dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. října 2015.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, IČ 70987700 o schválení nájemní smlouvy s Mgr. R. L. a paní Z. U. dle přílohy
č.1 a 3 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace, IČ 70987700
a
Mgr. R. L., bytem xxxxx na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici Vrchlického
401/5 pro sportovní aktivity, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi ZŠ Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace, IČ 70987700
a
Z. U., bytem xxxxx na pronájem tělocvičny situované v budově na ulici Vrchlického 401/5
pro sportovní aktivity, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

432/22/15

4) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí
rady dle bodu č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Elena Veselá
T: 30. září 2015.
1) schvaluje harmonogram prací na návrhu rozpočtu na rok 2016 a metodiku
pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2016
dle přílohy č. 1 předloženého 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
předloženého materiálu,
Z: vedoucí odvětvových odborů,
T: dle termínů uvedených v harmonogramu
ředitelé příspěvkových organizací,
velitelé jednotek sboru dobrovolných hasičů,

433/22/15

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitele příspěvkových
organizací a vedoucího odboru majetkového, bytového a investic velitele jednotek sboru
dobrovolných hasičů o schváleném harmonogramu prací na návrhu rozpočtu na rok 2016
a schválené metodice pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice na rok 2016,
Z: Mgr. Elena Veselá, Ing. Svatopluk Běrský
T: ihned.
1) projednala žádost podanou dne 3. 8. 2015 panem R. T., o sepsání smlouvy o zřízení
služebnosti na umístění plynovodní přípojky v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0470/2015/MBaI spočívající
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se
sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části pozemku
parc. č. 893/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1383 m2 v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění inženýrských sítí, přípojky plynu, a umožnit přístup
k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch
oprávněného RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
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T: 14. října 2015,

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. října 2015.
1) projednala žádost podanou dne 9. 9. 2015 panem Ing. J. D., o sepsání smlouvy o zřízení
služebnosti na umístění plynovodní přípojky v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. S 0471/2015/MBaI spočívající
v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava – Radvanice, PSČ 716 00, IČ 00845451, na části
pozemku parc. č. 3255, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1640 m2 v k.
ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění inženýrských sítí, přípojka plynu, a umožnit
přístup k této přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to
ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 14. října 2015,

435/22/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti, dle bodu
2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. října 2015.
1) projednala žádost L. B., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 520/2013/MBaI uzavřené dne 31. října 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0474/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 520/2013/MBaI s L. B., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
3) projednala žádost M. N., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 537/2013/MBaI uzavřené dne 31. října 2013, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0475/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 537/2013/MBaI s M. N., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
5) projednala žádost L. Z., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č.
512/2012/MBaI uzavřené dne 31. října 2012, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0476/2015/MBaI s L. Z., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0480/2015/MBaI s K. Z., trvale
bytem Bartovická 606/10, Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, OstravaVítkovice o změně podnájemníka v bytě č. 5, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice, dle
přílohy č. 8 předloženého materiálu,
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9) rozhodla o uzavření dodatku č. 8 vedeného pod č. S 0477/2015/MBaI k nájemní smlouvě
č. 360/2008/MBŠaK, ze dne 18. prosince 2008, se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem
Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: 03983404, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) projednala žádost R. G., trvale bytem xxxxx o uznání dluhu se splátkovým kalendářem,
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) rozhodla o uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem
č. S 0478/2015/MBaI s R. G., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) projednala žádost R. G., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 381/2013/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2013, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0479/2015/MBaI ke smlouvě
o nájmu bytu č. 381/2013/MBaI s R. G., trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého
materiálu,
14) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek
k záměru pronájmu č. 141, k bytu č. 3, na ulici Matušínského 1044/8, Ostrava-Radvanice,
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
15) projednala zpětvzetí nabídky k záměru pronájmu č. 141, podanou H. Š., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
16) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0488/2015/MBaI s J. H., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,
17) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2,
4, 6, 7, 9, 11, 13 a 16 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2015,

436/22/15

18) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků, smluv a dohody dle bodů 2,
4, 6, 7, 9, 11, 13 a 16 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2015.
1) projednala žádost SMO o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 271/1 v k.ú.
Radvanice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) nedoporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodat část
pozemku parc. č. 271/1, orná půda, o celkové výměře cca 77 m2 v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: dle termínu zastupitelstva,

437/22/15
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4) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr prodeje pozemku zastupitelstvu
městského obvodu dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné
vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice
pod názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského
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obvodu Radvanice a Bartovice“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům
v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 12 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle platné vnitřní
směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice pod
názvem „Provedení zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského obvodu
Radvanice a Bartovice“ a zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu, po doplnění textů v příloze č. 2
k příloze č. 2 s názvem „zadávací dokumentace“ dle návrhu člena rady,
3) 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. Tomáš Brunner, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, 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. Tomáš Brunner, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

438/22/15

4) 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: 23. října 2015.
1) rozhodla o záměru pronájmu bytové jednotky č. 3 v domě na ulici Rokycanova 642/3,
Ostrava – Radvanice, a to za dlužné nájemné, které vázne na bytě č. 1, na ulici Těšínská
1105/261, Ostrava-Radvanice, ve výši 66 812,- Kč, a to zájemci, který předloží nejvyšší
nabídku přistoupení k závazku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek „Oznámení záměru pronájmu“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve složení:
1. Mgr. Šárka Tekielová, předseda
2. Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Petra Janečková
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1
tohoto usnesení,
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Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 7. října 2015.
1) projednala žádost J. H., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0502/2015/MBaI s J. H., trvale
bytem xxxxx, k 30. září 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) bere na vědomí zápis č. 9/2015 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. S 0501/2015/MBaI s J. H., trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
a 4 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2015,

440/22/15

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku a smlouvy dle bodu 2 a 4
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2015.
1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. S 0498/2015 na finanční dar ve výši
5.000,- Kč určený pro financování nákladů spojených s pořádáním Radvanických slavností
v roce 2015 s dárcem:
Projekt 2010, s.r.o.
sídlo: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 48391531
DIČ: CZ48391531
(dále jen „dárce“)
dle přílohy předloženého materiálu,
2)
a) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0498/2015 na finanční dar ve výši 5.000,- Kč
určený pro financování nákladů spojených s pořádáním Radvanických slavností v roce 2015
s dárcem dle přílohy předloženého materiálu,
b) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší běžné příjmy
na § 3399, pol. 2321

o 5 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3399, pol. 5169

o 5 tis. Kč,

c) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové
opatření dle bodu č. 2 b) tohoto usnesení,
Z: Ing. Hanáčková Hana
T: 30. října 2015,
d) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
potřebné úkony spojené s uzavřením darovací smlouvy č. S 0498/2015 dle bodu č. 2 a)
tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 22. října 2015,
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22. schůze ze dne 23. září 2015

e) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy č. S 0498/2015 dle
bodu č. 2 a) tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 22. října 2015.
1) bere na vědomí cenové nabídky k záměru prodeje vodicí stěny CITY BLOK:
a) společnosti EDS Trade s.r.o., ze dne 16. 9. 2015, vedené pod č. RaB/06301/15,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) společnosti Ostravské komunikace, a.s., ze dne 17. 9. 2015, vedené pod č. RaB/06369/15,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření kupní smlouvy vedené pod č. S 0495/2015/MBaI se společností
Ostravské komunikace,a.s., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 7. října 2015,

442/22/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 7. října 2015.
1) projednala návrh na nominaci na ocenění paní Miroslavy Pěčkové v IX. ročníku ankety
„Senior roku“, kterou vyhlašuje statutární město Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje návrh na nominaci na ocenění paní Miroslavy Pěčkové v IX. ročníku ankety
„Senior roku“, kterou vyhlašuje statutární město Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne
seniorů, za statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,

443/22/15

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství odeslat návrh na nominaci dle bodu č. 2
tohoto usnesení
Z: Mgr. Elena Veselá
T: 29. září 2015.
1) projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele Ministerstva
životního prostředí ČR se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801
na financování projektu „Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský obvod Radvanice
a Bartovice“ z Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo 15231804 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) projednala návrh na uzavření Smlouvy č. 15231804 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729
z Operačního programu Životní prostředí na financování projektu „Biologicky rozložitelný
odpad - SMO, městský obvod Radvanice a Bartovice“, akceptační číslo 15231804 dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,

444/22/15
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3) ukládá starostce městského obvodu předložit Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu
č. 15231804 o poskytnutí podpory Radě města Ostravy k odsouhlasení dle bodu 1) a 2)
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. října 2015.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0499/2015/OaVV mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a Ing. Kateřinou
Tomanovou, se sídlem Ostrava – Radvanice, Bučinská 1387/22, 716 00 Ostrava –
Radvanice, IČ 60814730, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

22. schůze ze dne 23. září 2015

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0499/2015/OaVV mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a Ing. Kateřinou Tomanovou, se
sídlem Ostrava – Radvanice, Bučinská 1387/22, 716 00 Ostrava – Radvanice,
IČ 60814730, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci dle bodu č. 2
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Luboš Niessner
T: 30. září 2015,

445/22/15

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0499/2015/OaVV
mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a Ing.
Kateřinou Tomanovou, se sídlem Ostrava – Radvanice, Bučinská 1387/22, 716 00
Ostrava – Radvanice, IČ 60814730, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2015.
1) projednala žádost společnosti DRILLING TRADE s.r.o., se sídlem Škrobálkova 158/21,
718 00 Ostrava - Kunčičky, ze dne 16. 9. 2015 o souhlas k provedení protimetanových
opatření objektu ZŠ Trnkovecká, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s provedením protimetanových opatření stavebního objektu
ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě-Radvanicích v rámci projektu 35/AKT - „Komplexní
řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji“, pro
společnost DRILING TRADE s.r.o., se sídlem Škrobálkova 21, 718 00 Ostrava - Kunčičky,
s podmínkou, že konkrétní činnosti budou prováděny na základě dílčích projektů, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2
tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 14. října 2015,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu s provedením
protimetanových opatření stavebního objektu ZŠ na ulici Trnkovecká, dle bodu 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. října 2015.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka

8/8

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

