Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
5. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 16. ledna 2019
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
80/5/19
81/5/19

82/5/19

Obsah
1) schvaluje program 5. schůze rady městského obvodu konané dne 16. ledna 2019.
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,
3/1/18 ze 7. listopadu 2018,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
1674/86/18, bod 3), 5) a 6) z 25. dubna 2018,
23/2/18 z 21. listopadu 2018,
25/2/18 z 21. listopadu 2018,
32/2/18 z 21. listopadu 2018,
37/2/18 z 21. listopadu 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.
1) projednala žádost ze dne 4. května 2018 pana xxxxx, bytem xxxxx, o koupi pozemku parc.
č. 621/2, orná půda, o výměře 232 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsaném na LV
č. 1048, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje pozemku
parc. č. 621/2, orná půda, o výměře 232 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 11. června 2018 pana xxxxx, bytem xxxxx, o koupi pozemků,
parc. č. 621/2, orná půda, o výměře 232 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava a parc. č. 624,
zahrada, o výměře 2 813 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, zapsaných na LV č. 1048, dle
přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku
parc. č. 621/2, orná půda, o výměře 232 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
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5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku
parc. č. 624, zahrada, o výměře 2 813 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
6) projednala žádost ze dne 5. října 2018 firmy BLÁŽA steel, s. r. o., se sídlem 28. října
944/277, Hulváky, 709 00 Ostrava, o koupi pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha,
o výměře 3 425 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1962, dle přílohy
č. 3 a) předloženého materiálu,
7) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje pozemku
parc. č. 2027/1, ostatní plocha, o výměře 3 425 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu,
8) projednala žádost o stanovisko od Statutárního města Ostravy k záměru prodeje části
pozemku parc. č. 3265/14, ostatní plocha v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, společnosti FORS MORAVA s. r. o. se sídlem Malenovice 65, 739 11 Malenovice,
IČ 278 06 774, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
9) doporučuje zastupitelstvu Statutárního města Ostrava souhlasit se záměrem prodeje
pozemku parc. č. 3265/14, ostatní plocha v k. ú. Radvanice, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, společnosti FORS MORAVA s. r. o., se sídlem Malenovice 65, 739 11 Malenovice,
IČ 278 06 774, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
10) projednala žádost ze dne 28. listopadu 2018 pana xxxxx, jednatele společnosti LIGMI
s. r. o., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné, o koupi části pozemku parc.
č. 867/5, ostatní plocha, o výměře 249 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném
na LV č. 1962, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu,
11) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje části pozemku
parc. č. 867/5, ostatní plocha, o výměře 249 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu
12) projednala žádost ze dne 20. července 2018 České pošty, s. p., Politických vězňů 909/4,
Praha 1, o koupi pozemku parc. č. 2093, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m²,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsaném na LV č. 1962, dle přílohy č. 6 a) předloženého
materiálu,
13) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu nesouhlasit se záměrem prodeje části
pozemku parc. č. 2093, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m², v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,
14) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 5, 7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
15) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu
městského obvodu, dle bodů č. 2, 4, 5, 7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,
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16) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje Radě města Ostravy,
dle bodů č. 2, 4, 5, 7, 9, 11 a 13 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu rady města.
1) projednala nabídku k odkupu garáže na pozemku parc. č. 3120/12, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat neuplatnění předkupního práva
a prodej garáže na pozemku parc. č. 3120/12, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, panu 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: Jana Cielecká
T: dle termínu Rady města Ostravy,

84/5/19

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 16. července 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/60, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 m2
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/60, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 23. července 2018, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 22/4, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 26 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 22/4, zastavěná plocha a nádvoří,
o celkové výměře 26 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého
materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. ledna 2019,

85/5/19

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. ledna 2019.
1) projednala žádost ze dne 20. prosince 2018 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupenou na základě plné moci společností
NOVPRO FM, s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Ostrava – Radvanice, Na Hrázkách, NNv, NNk“, pro pozemky parc.
č. 3220, parc. č. 3221/1, parc. č. 3219, parc. č. 1875, parc. č. 1927, parc. č. 3293/8 a parc.
č. 2474/3, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice,
Na Hrázkách, NNv, NNk“, pro pozemky parc. č. 3220, parc. č. 3221/1, parc. č. 3219, parc.
č. 1875, parc. č. 1927, parc. č. 3293/8 a parc. č. 2474/3, vše v k. ú. Radvanice, které jsou
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. ledna 2019,

86/5/19

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
s umístěním a provedením stavby, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 31. ledna 2019.
1) projednala návrh svěření věci do majetku – vysavač KÄRCHER NT 611 MWF,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se svěřením vysavače KÄRCHER NT 611 MWF do majetku, 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: Jana Cielecká
T: 31. ledna 2019,

87/5/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu předávacího protokolu o předání movitých
věcí, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. ledna 2019.
1) projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/12/07 uzavřené se společností
REPRONIS s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava – Přívoz, Myslbekova 528/13, IČ 27778924,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/12/07 uzavřené se společností
REPRONIS s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava – Přívoz, Myslbekova 528/13, IČ 27778924,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 17. ledna 2019,

88/5/19
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4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SD/12/07 uzavřené se společností REPRONIS s.r.o., se sídlem 702 00 Ostrava – Přívoz,
Myslbekova 528/13, IČ 27778924, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 17. ledna 2019.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018, kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 104x13013
o
61 tis. Kč
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1361

o

11 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 3639, pol. 2119

o

155 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700011000000

o 1 530 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88

o

5 tis. Kč
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snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617
o 1 530 tis. Kč
zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013
na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88
na § 6310, pol. 5163

89/5/19

o
o
o
o

160 tis. Kč
61 tis. Kč
5 tis. Kč
6 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 21. ledna 2019.
1) bere na vědomí sdělení o vzdání se funkce člena školské rady při Základní škole Ostrava –
Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) jmenuje členem školské rady při Základní škole Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace, Bc. Martinu Stankušovou, s účinností od 16. ledna 2019,

90/5/19

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku a předsedkyni
školské rady Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
o jmenování člena školské rady, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 18. ledna 2019.
1) bere na vědomí zápis č. 4/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0017/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0080/2017/MBaI uzavřené dne 1. března 2017, dle přílohy č. 3 a) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. 0006/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0004/2017/MBaI uzavřené dne 24. ledna 2017, dle přílohy č. 4 a) předloženého
materiálu,
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0007/2019/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0595/2016/MBaI uzavřené dne 28. listopadu 2016, dle přílohy č. 5 a) předloženého
materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu,

0015/2019/MBaI

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0054/2018/MBaI uzavřené dne 1. ledna 2018, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0008/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem
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xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu,
11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. S 0562/2010/MBŠaK uzavřené dne 1. října 2010, dle přílohy č. 7 a) předloženého
materiálu,
12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého materiálu,

0014/2019/MBaI

13) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
č. 5, na ulici Kobrova 646/2, 716 00 Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 8 a) předloženého
materiálu,
14) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0041/2014/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 28. února 2019, dle přílohy č. 8 b) předloženého
materiálu,
15) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu
xxxxx, dle přílohy č. 9 a) předloženého materiálu,
16) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu se xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni
31. ledna 2019, dle přílohy č. 9 b) předloženého materiálu,
17) projednala žádost spolku CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava Vítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, na ulici Pátova
655/2, Ostrava -Radvanice, dle přílohy č. 10 a) předloženého materiálu,
18) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0562/2010/MBŠaK, se spolkem
CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava - Vítkovice,
IČ: 03983404, k 31. prosinci 2018, dle přílohy č. 10 b) předloženého materiálu,
19) projednala žádost spolku CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava Vítkovice, IČ: 03983404, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, na ulici Pátova
656/4, Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 11 a) předloženého materiálu,
20) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0360/2008/MBŠaK, se spolkem
CENTROM RDV z. s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava - Vítkovice,
IČ: 03983404, k 31. prosinci 2018, dle přílohy č. 11 b) předloženého materiálu,
21) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 28. února 2019,

91/5/19
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22) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv dle bodů č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18 a 20 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleše Boháče MBA
T: 28. února 2019.
1) projednala návrh smlouvy o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult
centralizované ochrany, vedené pod č. S 0021/2019/MBaI, uzavřené mezi statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Ostrava – Radvanice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

5. schůze ze dne 16. ledna 2019

2) rozhodla uzavřít smlouvu o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult
centralizované ochrany, vedené pod č. S 0021/2019/MBaI, mezi statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava – Radvanice
a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 18. ledna 2019,

92/5/19

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o připojení elektrické požární
signalizace objektu na pult centralizované ochrany, vedené pod č. S 0021/2019/MBaI,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 18. ledna 2019.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0023/2019/MBaI o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN č. 020108266 pro Společenský dům v Ostravě – Bartovicích, sídlem Bartovická
459, 717 00 Ostrava – Bartovice, se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0023/2019/MBaI o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí NN č. 020108266 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh smlouvy č. S 0024/2019/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
č. 0201082156 pro Společenský dům v Ostravě – Bartovicích, sídlem Bartovická 459, 717 00
Ostrava – Bartovice, se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53
Praha 4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0024/2019/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
č. 0201082156 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5) projednala návrh smlouvy č. S 0025/2019/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
č. 0201082154 pro Společenský dům v Ostravě – Bartovicích, sídlem Bartovická 459, 717 00
Ostrava – Bartovice, se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53
Praha 4, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0025/2019/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
č. 0201082154 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
7) projednala návrh smlouvy č. S 0026/2019/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
č. 0201082152 pro Společenský dům v Ostravě – Bartovicích, sídlem Bartovická 459, 717 00
Ostrava – Bartovice, se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53
Praha 4, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0026/2019/MBaI o sdružených službách dodávky plynu
č. 0201082152 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 31. ledna 2019,
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

5. schůze ze dne 16. ledna 2019

10) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách dodávky
elektřiny a plynu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. ledna 2019.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

8/8

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

