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Usnesení  
36. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 20. dubna 2016 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

696/36/16 schvaluje program 36. schůze rady městského obvodu konané dne 20. dubna 2016. 
697/36/16 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, 
631/31/16 z 10. února 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. 

698/36/16 1) projednala návrh Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-30/2016, s Úřadem práce České republiky – 
Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu, 

 
2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. OTA-VZ-30/2016, s Úřadem práce České republiky – 
Krajská pobočka v Ostravě, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu, 

 
3) zmocňuje starostku k podpisu dohody dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T:  30. dubna 2016. 

699/36/16 1) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise z výběrového řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, o pořadí jednotlivých nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky 
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0148/2016/MBaI na zhotovitele stavby „Oprava sociálního 
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zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava-Radvanice“  s  uchazečem, který předložil svou nabídku 
pod: 
pořadovým číslem 2  
Costruzione s.r.o. 
sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČ: 29448590 
DIČ: CZ29448590 
za cenu nejvýše přípustnou 3 796 331,87 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 
předloženého materiálu, 
 
2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0148/2016/MBaI dle bodu 1) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 15. května 2016, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0148/2016/MBaI 
dle bodu  1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                        T: 15. května 2016. 

700/36/16 1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. 5/2016, (vedené pod 
č. S 0142/2016/MBaI) mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a 
Bartovice a společností ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689, 707 02, IČ 45193258, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. 5/2016, (vedené pod č. S 0142/2016/MBaI) 
mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností 
ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689, 707 02, na poskytnutí účelového finančního 
daru ve výši 300.000,- Kč, poskytnutého na pořízení a stavbu městského mobiliáře a zeleně 
mezi ulicemi Revírní a Matušinského v Ostravě - Radvanicích,  
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský            T:   30. května 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy č. 5/2016, (vedené 
pod č. S 0142/2016/MBaI)  dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová            T:   30. května 2016. 

701/36/16 1) projednala žádost JUDr. Ivety Sladčíkové, notářky se sídlem v Ostravě, o vyslovení 
souhlasu s vydáním nepatrného majetku (osobní účet vedený u ČSOB a.s. se zůstatkem 
ke dni úmrtí a úrokem ve výši 124 Kč, přeplatek z nájmu ve výši 4 081 Kč u společnosti 
RPG Byty, s.r.o.) po zemřelém S. H. statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) nesouhlasí s vydáním nepatrného majetku po zemřelém S. H. notářkou JUDr. Ivetou 
Sladčíkovou statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle 
bodu č. 1 tohoto usnesení, a uplatňuje nárok na náhradu nákladů pohřbení zemřelého S. H. 
v dědickém řízení ve výši 6 774 Kč, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. Ivetu 
Sladčíkovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Luboš Niessner                         T: 18. května 2016. 

702/36/16 1) projednala žádost o udělení plné moci č. 2/2016 zmocněnci, kterým je společnost 
Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČ: 25396544, zastoupena Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) souhlasí s udělením plné moci č. 2/2016 zmocněnci, kterým je společnost Ostravské 
komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČ: 25396544, zastoupena Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva 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: 30. dubna 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k  podpisu plné moci č. 2/2016 dle bodu 2) tohoto 
usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: 30. dubna 2016. 

703/36/16 1) projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého 
rostlinného materiálu na území města Ostravy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 
 
2) nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje zákaz spalování 
suchého rostlinného materiálu na území města Ostravy,  
 
3)  ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci 
dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                              T: 20. května 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu vyjádření 
dle bodu č. 2) tohoto usnesení a přílohy č. 2 tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 20. května 2016. 

704/36/16 bere na vědomí zápis č. 3/2016 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy 
při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 23. března 2016 dle přílohy 
předloženého materiálu. 

705/36/16 1) projednala žádost o pronájem pozemku ze dne 6. 4. 2016 podanou panem P. K., bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 1132/3, zahrada, o výměře 100 m2 v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   11. května 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   11. května 2016. 

706/36/16 1) projednala e-mail ze dne 11. 4. 2016 s návrhem na uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku č. S 0151/2016/MBaI, převodce Česká republika-Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Radvanice k zabezpečení požární ochrany 
a integrovaného záchranného systému, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku 
č. S 0151/2016/MBaI, převodce Česká republika-Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561, 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Radvanice k zabezpečení požární ochrany 
a integrovaného záchranného systému, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 
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tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský  T:   18. května 2016, 
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T:   18. května 2016. 

707/36/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700, o schválení poskytnutí půjčky z fondu kulturních a sociálních 
potřeb dle přílohy č. 1, 
 
2) souhlasí s poskytnutím půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb Základní školy 
Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, ve výši 20.000 
Kč paní Mgr. J. M., zaměstnankyni školy,  
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Veronika Tichá, DiS.               T: 2. května 2016. 

708/36/16 1) projednala nabídku prodeje podílu ve výši 1/33 pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 
m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví M. V., bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem koupě 1/33 
pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o 
výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. 
č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, 
parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví M. V., bytem xxxxx, dle přílohy č. 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
3) projednala nabídku prodeje podílu ve výši 1/33 pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 
m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví B. S., bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem koupě 1/33 
pozemků parc. č. 1167/131, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o 
výměře 110 m2, parc. č. 1617/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2, parc. 
č. 1628/3, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 64 m2, 
parc. č. 1641/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1343 m2 a parc. č. 1616/11, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 m2 vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví B. S., bytem xxxxx, dle přílohy č. 3, 4, 5, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský             T: dle konání zastupitelstva, 
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6) ukládá starostce městského obvodu požádat radu statutárního města Ostravy o stanovisko 
k nabídce nabytí nemovitosti dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: 18. května 2016, 
 
7) ukládá starostce městského obvodu předložit záměr koupě pozemků zastupitelstvu 
městského obvodu dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová             T: dle konání zastupitelstva.  

709/36/16 1) projednala žádost Centra pro rodinu RADOVÁNEK, se sídlem Pikartská 1839/24, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, o uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového 
prostoru, dle přílohy č. 1  předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření Dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru 
č. S 0150/2016/MBaI s Centrem pro rodinu RADOVÁNEK, se sídlem Pikartská 1839/24, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 22870806, k 30. dubnu 2016, dle přílohy 
č. 2  předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu 2 
tohoto usnesení,  
Z: Ing. Svatopluk Běrský            T: 30. dubna 2016,  
 
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová            T: 30. dubna 2016. 

710/36/16 1) projednala žádost M. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 224/2013/MBaI uzavřené dne 28. května 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0149/2016/MBaI s M. K., trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost O. S., trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu k podnájmu bytu třetí 
osobě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
 
4) uděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. D. M., k nájemní smlouvě 
č. 404/2014/MBaI uzavřené s O. S, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2 
a 4 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský                       T: 29. dubna 2016, 
 
6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy a souhlasu dle bodu 2 a 4 
tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                       T: 29. dubna 2016. 

711/36/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 
organizace, IČ 70987700, o schválení nájemní smlouvy s Českým kynologickým svazem 
ZKO Ostrava Radvanice - 1020, se sídlem Nad Obcí 1164/10a, Radvanice, 716 00 Ostrava, 
IČ 04348320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
   
2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, 
Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700  
a 
Českým kynologickým svazem ZKO Ostrava Radvanice - 1020, se sídlem Nad Obcí 
1164/10a, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 04348320, na pronájem části pozemku parc. 
č. 258/3 a parc. č. 258/8 v k. ú. Radvanice, situovaných u budovy základní školy na ulici 
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Trnkovecká 867/55, Ostrava-Radvanice, za účelem výcviku psů, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí 
rady dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Veronika Tichá, DiS.                  T: 2. května 2016. 

712/36/16 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci protokolu o jednání 
hodnotící komise ze dne 19. 4. 2016 o vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy bytového 
domu na ul. Matušínského 6, 8 v Ostravě-Radvanicích“ v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, který 
předložil svou nabídku pod:  
 
pořadovým číslem 17 
DRŽIK s.r.o. 
Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
IČ: 28657454  
z důvodu uvedeného v příloze č. 1, č. 2 předloženého materiálu, 
 
pořadovým číslem 19 
OMLUX, spol. s r.o. 
Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava   
IČ:  61944840 
z důvodu uvedeného v příloze č. 1, č. 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci protokolu o jednání 
hodnotící komise ze dne 19. 4. 2016 o pořadí jednotlivých nabídek uchazečů, v souladu 
s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo 
č. S 0145/2016/MBaI na zhotovitele stavby „Stavební úpravy bytového domu  
na ul. Matušínského 6, 8 v Ostravě-Radvanicích“ v rámci zadávacího řízení 
ve zjednodušeném podlimitním řízení s uchazečem, který předložil svou nabídku  pod:  
 
pořadovým číslem 8 
SLONKA s. r. o. 
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ 70200 
IČ: 26852659 
za cenu nejvýše přípustnou 3 670 406 Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 
úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0145/2016/MBaI dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský        T: dle zákonných lhůt, 
 
4)  zmocňuje  starostku  městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0145/2016/MBaI 
dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová         T: dle zákonných lhůt. 

713/36/16 1) projednala návrh na udělení plné moci č. 3/2016 zmocněnci, kterým je společnost 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
IČ 45797170, dle přílohy předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s udělením plné moci č. 3/2016 zmocněnci, kterým je společnost 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 
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IČ 45797170 dle přílohy 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: 16. května 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu plné moci 
č. 3/2016 dle přílohy tohoto materiálu,   
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                       T: 16. května 2016. 

714/36/16 1) projednala návrh na uzavření darovací smlouvy č. S 0156/2016/SŘDaŽP na finanční dar 
ve výši 113.080,- Kč určený k jednorázovému vyčištění místních komunikací a parkovišť 
s dárcem: 
ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Sídlo: Ostrava-Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 
IČ: 45193258 
DIČ: CZ45193258 
(dále jen „dárce“) 
dle přílohy předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0156/2016/SŘDaŽP na finanční dar ve výši 
113.080,- Kč určený k jednorázovému vyčištění místních komunikací a parkovišť s dárcem 
dle přílohy předloženého materiálu, 
 
3) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

 
zvýší běžné příjmy 
na § 2212, pol. 2321                                              o 113 tis. Kč 
 
zvýší běžné výdaje  
na § 2212, pol. 5169                                              o 113 tis. Kč 
 
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat 
rozpočtové opatření dle bodu č. 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková                          T: 20. června 2016,  
 
5) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
potřebné úkony spojené s uzavřením darovací smlouvy č. S 0156/2016/SŘDaŽP dle bodu 
č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová                    T: 29. dubna 2016, 

 
6) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy 
č. S 0156/2016/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T:  29. dubna 2016. 

715/36/16 1) bere na vědomí zápis č. 3/2016 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0157/2016/MBaI s P. Š., trvale bytem 
xxxxx, 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: 30. dubna 2016, 
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                        T: 30. dubna 2016. 

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


