Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
66. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 25. září 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1581/66/13 schvaluje program 66. schůze rady městského obvodu konané dne 25. září 2013.
1582/66/13 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,
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,
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,

1583/66/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0503/2013 ke smlouvě o dílo č. S 0405/2013
ze dne 21. srpna 2013 na změnu termínu dokončení díla „Oprava chodníku kolem
ul. Těšínské v úseku od ul. Kálalové po ul. Rohová“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0503/2013
ke smlouvě o dílo č. S 0405/2013 ze dne 21. srpna 2013 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 4. října 2013,

1584/66/13
1585/66/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0503/2013 ke smlouvě o dílo č. S 0405/2013 ze dne 21. srpna 2013 dle bodu
č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 4. října 2013.
bere na vědomí zápis z 27. jednání sociální komise rady městského obvodu, které
se konalo dne 11. září 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/47 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 19 m2, dle zákresu ve snímku, který
je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
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2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. října 2013.
bere na vědomí zápis z 30. jednání komise školství, mládeže a sportu rady městského
obvodu, konaného dne 10. září 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
1. projednala žádost odboru financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy o stanovisko
a připomínky k aktualizovaným cenovým mapám stavebních pozemků města Ostravy,
území městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s předloženými cenovými mapami stavebních pozemků města Ostravy,
území městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1588/66/13

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat Magistrát
města Ostravy o rozhodnutí rady dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. října 2013.
1. rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. 305776 (vedená pod č. 504/2013/MBaI)
se zhotovitelem DEC - PLAST, spol. s r.o., se sídlem Místecká 1111, 742 58 Příbor,
IČ 61943592, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s vypuštěním bodu č. 2 a 3
v článku V. smlouvy,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. října 2013,

1589/66/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 10. října 2013.
1. projednala žádost pana Milana Kubaly, nar. 26.12.1980, bytem xxx, xxx,
zastoupeného
společností
R&P
PROJEKT,
statika,
projekce
s.r.o.
IČ 27851443, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava – Moravská Ostrava,
o povolení vypouštění odpadních vod z ČOV a dešťových vod do vodního toku č. 2.22
„Bezejmenný potok“, č. hydrolog. pořadí 2-03-01-082, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1
písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění,
v rámci realizace stavby „Rodinný dům správce pozemků parc.č. 1727/2, 1729/2 a 1730/2
v k. ú. Bartovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí jako správce vodního toku s vypouštěním předčištěných odpadních vod z
ČOV a vod dešťových v rámci realizace stavby „Rodinný dům správce pozemků
parc. č. 1727/2, 1729/2 a 1730/2 v k. ú. Bartovice“ do drobného vodního toku č. 2.22
„Bezejmenný potok“, č. hydrolog. pořadí 2-03-01-082, za podmínek dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,

1590/66/13
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3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat vyjádření rady městského obvodu
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 25. října 2013.
1. projednala žádost o schválení uzavření darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
Mgr. Simonou Čermákovou, advokátkou se sídlem Zámecké náměstí 42, 738 01 FrýdekMístek,
na dar ve výši 5.000 Kč, určený k financování výuky, kulturního, sportovního
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a tělovýchovného vzdělávání dětí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
Mgr. Simonou Čermákovou, advokátkou se sídlem Zámecké náměstí 42, 738 01 FrýdekMístek,
na dar ve výši 5.000 Kč, určený k financování výuky, kulturního, sportovního
a tělovýchovného vzdělávání dětí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1591/66/13

1592/66/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 7. října 2013.
1. rozhodla o oznámení záměru pronájmu objektu Společenského domu, Bartovická
č.p. 459, v Ostravě – Bartovicích, a to budovy na pozemku parc. č. 631/1, zastavěná
plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 631/1, 632, oba ostatní plocha, vše v k. ú. Bartovice,
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodu 1,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 1. října 2013.
1. projednala a schválila „Provozní řád dětského hřiště v parku kpt. Jaroše před budovou
Základní školy v Ostravě - Bartovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. projednala a schválila „Přílohu č. 1 – Kontrola a údržba veřejného dětského hřiště
v parku kpt. Jaroše před budovou Základní školy v Ostravě - Bartovicích“, dle přílohy č.
2 předloženého materiálu,

1593/66/13

1594/66/13

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodů 1 – 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2013.
1. bere na vědomí ukončení funkce jednatelky likvidační komise paní Petry Urbanové
v souvislosti s ukončením jejího pracovního poměru u SMO, Úřadu městského obvodu
Radvanice a Bartovice,
2. jmenuje paní Bc. Janu Prokopovičovou jednatelkou likvidační komise Rady
městského obvodu Radvanice a Bartovice.
1. projednala na základě sdělení zpracovatele projektové dokumentace Projekt 2010
s.r.o. přemístění jízdenkového automatu pro investiční stavbu „Výstavba chodníku
ul. Těšínská v úseku od Ozdraveného centra Ještěrka po zastávku Ještěrka“,
2. nesouhlasí s přemístěním jízdenkového automatu pro investiční stavbu „Výstavba
chodníku ul. Těšínská v úseku od Ozdraveného centra Ještěrka po zastávku Ještěrka“,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 4. října 2013,
4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu stanoviska k přemístění
jízdenkového automatu dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 4. října 2013.
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1. rozhodla o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. CPPSO999307, vedené pod č. 497/2013/MBaI, s EP ENERGY TRADING, a. s., se sídlem
Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ 27386643, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodu 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. října 2013,

1596/66/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 8. října 2013.
1. projednala žádost společnosti ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., sídlem Fráni Šrámka
1209/5, 709 00 Ostrava, IČ: 27788695 o vyjádření a souhlas s vedením trasy k projektové
dokumentaci k akci „Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kVN, TS“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. souhlasí s vedením trasy k projektové dokumentaci společnosti ELEKTROPROJEKCE s.r.o., sídlem Fráni Šrámka 1209/5, 709 00 Ostrava, IČ: 27788695, k akci
„Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kVN, TS“ jako vlastníka sousedních pozemků
parc. č. 3216/7, ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 380 m2, parc. č. 3216/8 ostatní
plocha, jiná plocha o velikosti 514 m2, oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem dalšího
územního a stavebního řízení, 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: 8. října 2013,

1597/66/13
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4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka sousedních
pozemků k projektové dokumentaci dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 8. října 2013.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
sníží financování
na pol. 8115

o

47 tis. Kč

zvýší běžné příjmy
na § 3639, pol. 2329
na § 311x, pol. 2229, ÚZ 6402
na § 6330, pol. 413x, ÚZ 6402

o
o
o

20 tis. Kč
51 tis. Kč
1 tis. Kč

zvýší daňové příjmy
na pol. 1361

o

44 tis. Kč

zvýší kapitálové příjmy
na § 3639, pol. 3121

o

600 tis. Kč

sníží kapitálové příjmy
na § 3639, pol. 3111

o

20 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 6171, pol. 5166

o

150 tis. Kč
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na § 4351, pol. 5169
na § 5512, pol. 5167, org. 17
na § 5512, pol. 5424, org. 16
na § 5512, pol. 5132, org. 17

o
o
o
o

15 tis. Kč
4 tis. Kč
6 tis. Kč
6 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 6171, pol. 5169
na § 3113, pol. 5331, org. 6
na § 3639, pol. 5139
na § 3722, pol. 5154
na § 5512, pol. 5167, org. 16
na § 5512, pol. 5171, org. 16
na § 5512, pol. 5137, org. 17
na § 5512, pol. 5163, org. 17
na § 3113, pol. 533x, ÚZ 6402

o
o
o
o
o
o
o
o
o

150 tis. Kč
44 tis. Kč
5 tis. Kč
10 tis. Kč
4 tis. Kč
6 tis. Kč
4 tis. Kč
2 tis. Kč
5 tis. Kč

sníží kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6121

o

500 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 3613, pol. 6122
na § 3639, pol. 6121

o
o

500 tis. Kč
600 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. září 2013.
1. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 492/2013/MBaI s p. Janem
Radvanovským, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 493/2013/MBaI s p. Karlou Běčákovou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 494/2013/MBaI s p. Evou
Hermannovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 495/2013/MBaI s p. Ondrejem Hrošem,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5. rozhodla o uzavření dodatku vedeného pod č. 496/2013/MBaI, ke smlouvě o nájmu
bytu č. 517/2012/MBaI, s p. Nikolou Rojíčkovou, bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
6. rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 499/2013/MBaI s p. Lucií Laštuvkovou,
bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodů 1, 2, 3, 4, 5, a 6 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. září 2013,

1599/66/13
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8. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o nájmu bytů, dodatku
ke smlouvě o nájmu bytu dle bodů 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2013.
1. rozhodla o schválení vynaložených finančních prostředků do realizovaných
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stavebních úprav, do údržby, oprav a dalších vynaložených prostředků na zajištění chodu
hřiště i budovy Těšínská 1380/320, v souladu s Dohodou o narovnání
č. 257/2011/MBŠaK, ve výši 198 873,70 Kč za období od 1. května 2011 do 31. prosince
2011 nájemcem Tělovýchovnou jednotou FC Baník Ostrava, IČ 00533912, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o schválení vynaložených finančních prostředků do realizovaných
stavebních úprav, do údržby, oprav a dalších vynaložených prostředků na zajištění chodu
hřiště i budovy Těšínská 1380/320, v souladu s Dohodou o narovnání
č. 257/2011/MBŠaK, ve výši 300 270,45 Kč za období od 1. prosince 2012
do 31. prosince 2012 nájemcem Tělovýchovnou jednotou FC Baník Ostrava,
IČ 00533912, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1600/66/13

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic informovat
Tělovýchovnou jednotu FC Baník Ostrava o usnesení rady městského obvodu
dle bodů 1 – 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 15. října 2013.
1. rozhodla o záměru pronájmu pozemků:
a) parc. č. 262/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
o celkové výměře 74 m2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b) parc. č. 3206/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava
o celkové výměře 229 m2, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1601/66/13

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 8. října 2013.
1. projednala informaci o stavu čerpání podpory malého rozsahu (DE MINIMIS)
v rámci statutárního města Ostravy a to ve vztahu k poskytnutí dotace z Operačního
programu Životního prostředí na realizaci projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava
Radvanice - Bartovice“,
2. souhlasí s podáním žádosti o spolufinancování projektu „Snížení prašnosti MČ
Ostrava Radvanice - Bartovice“ z rozpočtu statutárního města Ostravy
ve výši 3.598.000,-- Kč,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit
realizaci dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 6. října 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu
stanoviska dle bodu č. 2. tohoto usnesení.
Z: Richard Dudek, DiS.
T: 6. října 2013,

1602/66/13
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5. ukládá místostarostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice zajistit postup pro
ukončení realizace projektu „Snížení prašnosti MČ Ostrava Radvanice – Bartovice“
v případě nezajištění spolufinancování projektu z rozpočtu statutárního města Ostravy
ve výši 3.598.000,-- Kč,
Z: Richard Dudek, DiS.
T: neprodleně po nezajištění spolufinancování.
1. rozhodla na návrh odboru majetkového, bytového a investic o udělení plné moci
č. 16/2013 zmocněnci: společnosti GRANTIKA České spořitelny, a.s., IČ: 255 97 001,
se sídlem Jánská 10, 602 00 Brno, a jejímu pracovníkovi Mgr. Vratislavu Kubíkovi,
narozenému 28. 6. 1982 v Novém Městě na Moravě, k zastupování statutárního města
Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, před státními institucemi a zejména

66. schůze ze dne 25. 9. 2013

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Státním fondem životního prostředí ČR, ve věcech administrace žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí a ke všem přímo souvisejícím úkonům
pro projekt: „Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul. Těšínská 279 v OstravěRadvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1603/66/13

2. zmocňuje starostku k podpisu plné moci č. 16/2013 dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. září 2013.
1. rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (vedený pod číslem 0509/2013/MBaI) ke smlouvě
o dílo č. S 0368/2013/MBaI, „Modernizace kuchyně ve společenském domě v Ostravě –
Bartovicích“ a to na změnu rozsahu díla z hlediska víceprací, méněprací a termínu
dokončení díla dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu s MONTYCON gastro,
s.r.o., Rudná 907/37, PSČ 700 30,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 29. září 2013,

1604/66/13

1605/66/13
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3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
č. S 0509/2013/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 29. září 2013.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší běžné příjmy
na § 3639, pol. 2329

o

40 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 6171, pol. 5172
na § 6171, pol. 5137
na § 5512, pol. 5137, org. 16
na § 5512, pol. 5132, org. 16
na § 5512, pol. 5011, org. 16
na § 3745, pol. 5011
na § 3111, pol. 5331, org. 1
na § 3111, pol. 5331, org. 3
na § 3113, pol. 5331, org. 8
na § 4399, pol. 5137
na § 4399, pol. 5138
na § 6171, pol. 5011

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

50 tis. Kč
50 tis. Kč
10 tis. Kč
5 tis. Kč
30 tis. Kč
100 tis. Kč
5 tis. Kč
5 tis. Kč
10 tis. Kč
5 tis. Kč
5 tis. Kč
225 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3113, pol. 5331, org. 6

o

540 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. září 2013.
1. vylučuje z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby pod názvem „Souvislá
údržba MK ul. Čechovova a ul. Vrchlického – SO 103 – 1“ 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 č. 3
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Slezská Ostrava, Čs. armády 20, 710 00
IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

66. schůze ze dne 25. 9. 2013

z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení uvedeného v příloze č. 2
předloženého materiálu,
2. rozhodla na základě protokolu o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek
o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Souvislá údržba
MK ul. Čechovova a ul. Vrchlického – SO 103 - 1“ o výběru nejvhodnější nabídky
a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0511/2013 s vybraným uchazečem, který předložil svou
nabídku pod pořadovým č. 2, se zhotovitelem:
KARETA s. r. o.
sídlo: Krnovská 51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213
dle přílohy č. 1, 2, 3 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0511/2013, dle bodu č. 1. tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 11. října 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0511/2013, dle bodu č. 1. tohoto usnesení
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 11. října 2013.

Mgr. Šárka Tekielová,
starostka
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Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

