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Usnesení  
50. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 30. ledna 2013 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1170/50/13 Schvaluje program 50. schůze rady městského obvodu konané dne 30. ledna 2013. 

1171/50/13 1. souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,  

že usnesení č.: 

 

553/33, bod 2. z 28. ledna 2004, 

1580/89, bod 2 g) z 29. března 2006, 

253/12, bod 2. z 9. května 2007, 

1817/70, bod 7 a) z 2. prosince 2009, 

2085/79 z 21. dubna 2010 + 2200/82 z 2. června 2010, 

78/4, bod 4. z 19. ledna 2011, 

146/7 bod 4. z 2. března 2011, 

772/33/12 z 25. dubna 2012, 

773/33/12 z 25. dubna 2012, 

1114 bod 6./47/12 z 5. prosince 2012, 

1022 bod 2. b)/43/12 z 10. října 2012, 

1023 bod 3./43/12 z 10. října 2012. 

 

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. 

1172/50/13 Schvaluje kalendář příjmů a výdajů na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1173/50/13 1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

 

zvyšují přijaté neinvestiční transfery ze SR  

na pol. 4111, ÚZ 98008  o  120 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 6118, pol. 5xxx, ÚZ 98008  o  120 tis. Kč 

  

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1. 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 10. února 2013 

1174/50/13 1. projednala žádost občanského sdružení Centrum pro zdravotně postižené MSK  

o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o neposkytnutí finančního daru občanskému sdružení Centrum pro zdravotně 

postižené MSK, Ostrava, IČ 26593548 ve výši 8 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu  

na rok 2013, 

 

3. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o výsledku projednání 
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žádosti dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 28. února 2013. 

1175/50/13 1. bere na vědomí výroční zprávu za rok 2012 orgánů statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výroční zprávy za rok 2012 orgánů 

statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti 

poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 28. února 2013 

 

3. ukládá vedoucímu odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2012 orgánů statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, a tuto zároveň zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru 

vnitřních věcí, 

Z: Mgr. Luboš Niessner T: 28. února 2013. 

1176/50/13 1. projednala žádost Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta  

o stanovisko k záměru na umístění nádrže na motorovou naftu v areálu společnosti OKD, 

HBZS, a.s., se sídlem Lihovarská 10, Ostrava – Radvanice, pozemek p.č. 2148/1  

v k.ú. Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s umístěním vnitropodnikové přemístitelné provozní dvouplášťové nádrže  

na motorovou naftu v areálu společnosti OKD, HBZS, a.s., Lihovarská 10, Ostrava – 

Radvanice, pozemek p.č. 2148/1 v k.ú. Radvanice dle přílohy č. 2 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: 10. února 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení,   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 10. února 2013. 

1177/50/13 1. projednala žádost MMO OOŽP o vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou bylo upraveno trvalé označování psů  
a evidence jejich chovatelů na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2. souhlasí s navrženou novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy  
č. 9/2012, kterou bylo upraveno trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů  
na území statutárního města Ostravy, a to v bodech 3), 5), a 6), dle přílohy č. 1 
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: 8. února 2013, 
 
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení.   
Z: Ing. Štěpán Košťál T: 8. února 2013. 
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1178/50/13 1. projednala vypovězení pojistné smlouvy o pojištění majetku č. 138/2008  

(č. 1523214276) uzavřené statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava,  

PSČ 729 30, IČ 00845451, týkající se městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 

87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ 716 00 s Generali Pojišťovnou, a. s., Bělehradská 132, 

Praha 2, PSČ 120 84, IČ 61859869, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

  

2. rozhodla o vypovězení pojistné smlouvy o pojištění majetku č. 138/2008  

(č. 1523214276) uzavřené s Generali Pojišťovnou, a. s., Bělehradská 132, Praha 2,  

PSČ 120 84, IČ 61859869, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,  

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu výpovědi pojistné smlouvy  

o pojištění majetku č. 138/2008 (č. 1523214276) uzavřené s Generali Pojišťovnou, a. s., 

Bělehradská 132, Praha 2, PSČ 120 84, IČ 61859869, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 13. února 2013. 

1179/50/13 1. projednala  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., prostřednictvím fyzické osoby  

Ing. Martina Bartečka, se sídlem xxx, IČ 47195355 o vstup na pozemek  parc. č. 2067, 

ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Bartovice, obec Ostrava, týkající se stavby 

„Ostrava, Chmělarský, přípojka NN“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

 

3. rozhodla o uzavření smlouvy č. 27/2013/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene, spočívajícího v povinnosti budoucího povinného: statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice, adresou Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice,  

PSČ 716 00,  IČ 00845451-17 na části pozemku parc. č. 2067, ostatní plocha, ostatní 

komunikace  v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, na ulici Na Pasekách, strpět umístění stavby 

„Ostrava, Chmělarský, přípojka NN“ a umožnit přístup ke stavbě v souvislosti s jejím 

provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ 24729035,  

za jednorázovou úhradu 400,-Kč/m2 + základní sazba DPH dotčeného pozemku,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4. ukládá pracovnici pověřené výkonem funkce vedoucí odboru majetkového, bytového     

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 3. tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová T: 7. února 2013, 

 

5. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 3 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 7. února 2013. 

1180/50/13 1. rozhodla o uzavření smlouvy (vedené pod č. 35/2013/MBaI) o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o uzavření smlouvy (vedené pod č. 36/2013/MBaI) o sdružených službách 

dodávky elektřiny s ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433,  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 - 2 tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová T: 10. února 2013, 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o připojení odběrného 
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elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny a smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny dle bodů 1 – 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 10. února 2013. 

1181/50/13 1. rozhodla o uzavření darovacích smluv a smlouvy o umístění reklamy za účelem konání 

X. Reprezentačního plesu městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. února 2013 

ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích: 

 

a) darovací smlouva č. S 0006/2013/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem   

VSP Exim, s. r. o., Palackého 16, 702  00 Ostrava – Přívoz, IČ 63319748,  

DIČ CZ63319748, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

b) darovací smlouva č. S 0007/2013/FaR na finanční dar ve výši 2.000,-- Kč s dárcem   

UNIMETRA, spol. s r. o., Těšínská 773/396, 716  00 Ostrava – Radvanice, IČ 47669097, 

DIČ CZ47669097, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

c) darovací smlouva č. S 0008/2013/FaR na finanční dar ve výši 7.000,-- Kč s dárcem  

LUING PYREX, spol. s r. o., Marxova 372/6, 736 01 Havířov, IČ 64608484, DIČ 

CZ64608484, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

d) darovací smlouva č. S 0017/2013/FaR na finanční dar ve výši 5.000,-- Kč s dárcem 

ASA expert a. s., Konečného 1919/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 27791891, 

DIČ CZ27791891, dle přílohy č. 4. předloženého materiálu, 

 

e) smlouva č. S 0018/2013/FaR o umístění reklamy za cenu 4.000,-- Kč včetně DPH  

s odběratelem FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 

7, 716 07 Ostrava-Radvanice, IČ 00577880, DIČ CZ00577880, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu, 

 

f) darovací smlouva č. S 0025/2013/FaR na finanční dar ve výši 10.000,-- Kč s dárcem   

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, 709  00 Ostrava – Mariánské Hory,                  

IČ 25396544, DIČ CZ25396544, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

g) darovací smlouva č. S 0033/2013/FaR na věcný dar Mikrosystém SHARP XL E12H  

v hodnotě 1.957,-- Kč vč. 21 % DPH s dárcem SHARP CENTRUM Ostrava s. r. o., 

Chocholouškova 1238/9, 702  00 Ostrava, IČ 64086925, DIČ CZ64086925, dle přílohy  

č. 7 předloženého materiálu, 

 

h) darovací smlouva č. S 0034/2013/FaR na finanční dar ve výši 15.000,-- Kč s dárcem  

Jiří Krzywoň, 1. máje 282, 735 31 Bohumín – Skřečoň, IČ 73303038,  

DIČ CZ6403151876, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

i) smlouva č. S 0037/2013/FaR o umístění reklamy za cenu 20.000,-- Kč včetně DPH  

s odběratelem PPS Kania, s. r. o., Olešní 583/9, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 26821940, 

DIČ CZ26821940, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 20. února 2012, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. února 2012.  

1182/50/13 Bere na vědomí zápis z 21. jednání sociální komise rady městského obvodu, které  

se konalo dne 9. ledna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
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1183/50/13 1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19/2013/MBaI se Sociálním bydlením 

CENTROM, org.j. se sídlem Sirotčí 765/45a, Vítkovice, IČ 22765671, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, se změnou částky ve smlouvě ve výši nájmu z 50 Kč                   

na 40 Kč/m2/měsíc/obytné plochy bytu. 

 

2. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu, vedeného pod  

č. 20/2013/MBaI, s p. Vlastimilem Hrubým, bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

3. projednala a schválila vzor smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, 

 

4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21/2013/MBaI s p. Jiřinou Vrublovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22/2013/MBaI s p. Renatou Goralovou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 23/2013/MBaI s p. Šárkou 

Michlíkovou, bytem xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24/2013/MBaI s p. Tomášem Plutou, 

bytem xxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8. rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 28/2013/MBaI s p. Kateřinou 

Šedivou, bytem xxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

9. rozhodla o zrušení usnesení č. 1094/46/12, bod 6, kterým rozhodla o uzavření smlouvy 

o nájmu bytu č. 577/2012/MBaI s p. Miroslavem Zapletalem, dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu, 

 

10. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29/2013/MBaI s p. Miroslavem 

Zapletalem, bytem xxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

11. rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny (Třanovského 875/21) č. 30/2013/MBaI s ČEZ Distribuce, 

a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy 

č. 11 předloženého materiálu, 

 

12. rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny (Třanovského 875/23) č. 31/2013/MBaI s ČEZ Distribuce, 

a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy 

č. 12 předloženého materiálu, 

 

13. rozhodla o uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny (Třanovského 875/25) č. 32/2013/MBaI s ČEZ Distribuce, 

a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy 

č. 13 předloženého materiálu, 

 

14. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 1 - 13 tohoto usnesení, 

Z: Jarmila Kolkopová T: 31. ledna 2013, 
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15. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů, dodatků  

ke smlouvám o nájmu bytů, dohod o ukončení nájmu bytů a smluv o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny dle bodů 1 – 13 tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. ledna 2013. 

1184/50/13 1. projednala žádost MMO, odboru vnitřních věcí o vyjádření k návrhům obecně závazné 

vyhlášky, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy  

č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. souhlasí s variantou A návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 4/2012, o zabezpečení veřejného pořádku 

omezením hluku dle přílohy č. 2 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: 10. února 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu 

stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení.   

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 10. února 2013. 

1185/50/13 Bere na vědomí zápis z 23. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského 

obvodu, konaného dne 8. ledna 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

1186/50/13 1. projednala žádost o schválení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu - smlouvy  

o pronájmu nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková 

organizace, 

a 

p. Tomášem Böhmem, xxx, za účelem sportovních aktivit - hraní badmingtonu, s účinností 

od 1. března 2013 - 28. června 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.  souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi: 

Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987718, příspěvková 

organizace, 

a 

p. Tomášem Böhmem, xxx, za účelem sportovních aktivit - hraní badmingtonu, s účinností 

od 1. března 2013 - 28. června 2013, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

  

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu  

č. 2. tohoto usnesení,  

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 11. února 2013. 

1187/50/13 1. projednala návrh soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého na zastavení 

exekuce pro bezvýslednost nařízenou proti AXALS Ostrava, s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem 

Sokolská tř. 944/23, Ostrava, IČ 25354345, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodla o stažení materiálu z projednávání, dle bodu č. 1 tohoto usnesení. 

1188/50/13 1. souhlasí s návrhem odboru majetkového, bytového a investic na zajištění výkonu 

zadavatelské činnosti veřejných zakázek pod názvem „Stavební úpravy bytového domu    

na ul. Revírní 3,5 v Ostravě – Radvanicích“ a „Stavební úpravy bytového domu               

na ul. Třanovského 29 v Ostravě – Radvanicích“ společností: RECTE.CZ, s.r.o. se sídlem 

Ostrava – Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ 702 00, IČ: 619 72 690, 
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2. ukládá referentce pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového, 

bytového a investic zajistit všechny potřebné úkony související s výkonem zadavatelské 

činnosti předmětných veřejných zakázek, 

Z: Jarmila Kolkopová                        T: 31. května 2013. 

1189/50/13 1. projednala předložený dokument pod názvem Referenční list realizované veřejné 

zakázky společnosti graseko, s.r.o., jejímž požadavkem je potvrzení městského obvodu     

o realizaci veřejné zakázky, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, pod názvem 

„Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě – Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. rozhodla o potvrzení dokumentu pod názvem Referenční list realizované veřejné 

zakázky, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, pod názvem „Obnova zeleně        

na hřbitově v Ostravě – Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá referentce pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového        

a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

 

Z: Jarmila Kolkopová                          T: 20. února 2013, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dokumentu Referenční list realizované 

veřejné zakázky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                      T: 20. února 2013. 

1190/50/13 1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o udělení plné moci           

č. 2/2013 zmocněnci: společnosti INVITE FURTHER s.r.o. se sídlem Olomouc – Neředín, 

Stiborova 602/35, PSČ 779 00, IČ: 28584961, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 33153 ze dne 23. dubna 2009, zastoupené 

jednatelem Ing. Ivanem  Svrčinou k zastupování statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, ve věci projednání dokumentace k územnímu řízení včetně 

veškerých vyjádření, stanovisek a správních rozhodnutí dle přísl. zákonů potřebných 

k vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Dům s pečovatelskou službou Ostrava – 

Bartovice II“. 

V rámci zajištění vyřízení předmětné stavby je zmocněnec oprávněn zúčastňovat se všech 

jednání ve výše uvedené věci, činit návrhy a vyjádření, předkládat písemná podání, které 

s předmětem díla přímo souvisí včetně doručování (přejímky) všech písemností týkajících 

se předmětu zmocnění. Zmocněnec je v rámci této plné moci oprávněn vyřízením dané 

záležitosti pověřit třetí osobu, o které bude zmocnitele informovat dle bodu č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2.  zmocňuje starostku k podpisu plné moci č. 2/2013 dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                         T: 20. února 2013. 

1191/50/13 1.   rozhodla o uzavření darovacích smluv a smlouvy o umístění reklamy za účelem konání 

X. Reprezentačního plesu městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 23. února 2013 

ve společenském domě v Ostravě – Bartovicích: 

 

a)  darovací smlouva č. S 0045/2013/FaR na finanční dar ve výši 2.000,-- Kč s dárcem 

Robert Číž INSTAMONT, Světlá 908/15, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ 48423467,  

dle přílohy č. 1 předloženého přínosu, 

b)   smlouva č. S 0046/2013/FaR o umístění reklamy za cenu 10.000,-- Kč včetně DPH 

s odběratelem SAM BABY, s.r.o., Těšínská 1934/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, 

IČ 27825060, dle přílohy č. 2 předloženého přínosu, 

c) darovací smlouva č. S 0047/2013/FaR na finanční dar ve výši 4.000,-- Kč s dárcem 

Vlastimil Havlásek, Za Šachtou 407/24, 717 00 Ostrava – Bartovice, IČ 48423009,       

dle přílohy č. 3 předloženého přínosu, 
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2.  ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková                          T: 20. února 2013, 

 

3.    zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv dle tohoto usnesení. 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                            T: 20. února 2013. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová      Richard Dudek, DiS. 

starostka       místostarosta 


