Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
69. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 6. listopadu 2013
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
Obsah
usnesení
1649/69/13 schvaluje program 69. schůze rady městského obvodu konané dne 6. listopadu 2013.
1650/69/13 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,

1651/69/13

1652/69/13

1653/69/13

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/8 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 23 m2, dle zákresu ve snímku, který
je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 18. listopadu 2013.
bere na vědomí zápisy z jednání komise životního prostředí při Radě městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 7/2013 ze dne 26. září 2013 a č. 8/2013 ze dne 24. října 2013
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
1. projednala žádost o schválení uzavření smlouvy o zprostředkování a smluv o nájmu
prostor mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
a) SDRUŽENÍM SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, se sídlem Závodní 2891/86,
703 00 Ostrava 3, za účelem pohybové aktivity dětí, do 31. 5. 2014, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
b) RYTMIK Dětem o.p.s., se sídlem Bořivojova 1059/46, 130 00 Praha 3, za účelem
výuky angličtiny, do 15. 6. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) panem Davidem Králem, se sídlem Čs. Legií 1268/16, Ostrava-Moravská Ostrava
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a Přívoz, IČ 74752910, za účelem výuky tanečního kroužku, do 15. 6. 2014, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
d) paní Jiřinou Obodovou, trvale bytem xxx, xxx, za účelem výuky keramického
kroužku, do 15. 6. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
2. souhlasí s uzavřením smlouvy o zprostředkování a smluv o nájmu prostor mezi:
Mateřskou školou Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvkovou organizací,
IČ 70 987 742
a
a) SDRUŽENÍM SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, se sídlem Závodní 2891/86,
703 00 Ostrava 3, za účelem pohybové aktivity dětí, do 31. 5. 2014, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
b) RYTMIK Dětem o.p.s., se sídlem Bořivojova 1059/46, 130 00 Praha 3,za účelem
výuky angličtiny, do 15. 6. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c) panem Davidem Králem, se sídlem Čs. Legií 1268/16, Ostrava-Moravská Ostrava
a Přívoz, IČ 74752910, za účelem výuky tanečního kroužku, do 15. 6. 2014, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
d) paní Jiřinou Obodovou, trvale bytem xxx, xxx, za účelem výuky keramického
kroužku, do 15. 6. 2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

1654/69/13

1655/69/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala výroční zprávy o činnosti škol ve školním roce 2012/2013:
- Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,
2. bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol ve školním roce 2012/2013:
- Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
- Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace.
1. projednala a schvaluje Základní škole Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, změnu
plánu účetních odpisů na rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. schvaluje příspěvkovým organizacím plán odpisů na rok 2014 a to:
- Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ 70987700,
- Základní škole Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, IČ 70987718,
- Mateřské škole Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, IČ 70987742,
- Mateřské škole Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, IČ 70987734,
dle přílohy č. 2-5 předloženého materiálu,

1656/69/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových
organizací o schválené změně plánu účetních odpisů na rok 2013 a plánu účetních odpisů
na rok 2014 dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala zápis z prověrky BOZP v Mateřské škole Ostrava-Bartovice,
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace,
2. bere na vědomí zápis z prověrky BOZP v Mateřské škole Ostrava-Bartovice,
Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace.
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1. projednala návrhy na odpisy a likvidaci movitého majetku Mateřské školy OstravaBartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u příspěvkové organizace:
Mateřské školy Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, v celkové
pořizovací hodnotě 87.100,25 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1658/69/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy
dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala návrh na odpisy a likvidaci movitého majetku Základní školy OstravaRadvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. souhlasí s odpisy a likvidací movitého majetku u:
Základní školy Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, v celkové
pořizovací hodnotě 122.829 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1659/69/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 29. listopadu 2013.
1. projednala žádost statutárního města Ostravy, majetkového odboru, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava o rozhodnutí návrhu na přijetí daru 1 ks tlakové láhve
L65B + ventilu VTI Classic v hodnotě 11.824,-- Kč za účelem dovybavení Sboru
jednotky dobrovolných hasičů v Ostravě-Radvanicích, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. rozhodla o udělení souhlasu k návrhu svěření výše uvedeného předmětu daru
městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 19. listopadu 2013,

1660/69/13
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4. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu k návrhu svěření výše
uvedeného předmětu daru městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 19. listopadu 2013.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
na pol. 4111, ÚZ 98071

o

100 tis. Kč

zvýší daňové příjmy
na pol. 1361

o

50 tis. Kč

zvýší běžné příjmy
na § 3612, pol. 2329
na § 5512, pol. 2xxx

o
o

2 tis. Kč
12 tis. Kč

sníží běžné výdaje
na § 3612, pol. 5171
na § 3xxx, pol. 5222, ÚZ 1355

o
o

71 tis. Kč
30 tis. Kč
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na § 3399, pol. 5139
na § 5512, pol. 5153, org. 16
na § 6171, pol. 5151

o
o
o

25 tis. Kč
11 tis. Kč
4 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3612, pol. 5139
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 1355
na § 6114, pol. 5xxx, ÚZ 98071
na § 3399, pol. 5169
na § 3632, pol. 5169
na § 3632, pol. 5192
na § 5512, pol. 51xx, org. 16
na § 5512, pol. 5151, org. 16
na § 5512, pol. 5167, org. 16

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 tis. Kč
30 tis. Kč
100 tis. Kč
25 tis. Kč
40 tis. Kč
10 tis. Kč
11 tis. Kč
4 tis. Kč
12 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § 3612, pol. 6121

o

71 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření
dle bodu 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. listopadu 2013.
1. rozhodla o oznámení záměru pronájmu objektu Společenského domu, Bartovická
č.p. 459 nebo jeho částí, v Ostravě – Bartovicích na pozemku parc. č. 631/1, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení dle bodu 1,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 10. listopadu 2013.
bere na vědomí zápis č. 8/2013 z jednání kulturní a sportovní komise ze dne 9. října 2013
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1. rozhodla o přepsání odběrného místa na nového odběratele (odběr elektřiny) statutární
město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 281/87, 716 00
Ostrava-Radvanice, IČ 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodla o přepsání odběrného místa na nového odběratele (odběr plynu) statutární
město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 281/87, 716 00
Ostrava-Radvanice, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci
dle bodů 1 - 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 30. listopadu 2013,

1664/69/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu přepisu odběrného místa
dle bodů 1 - 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 30. listopadu 2013.
1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0578/2013 ke smlouvě o dílo
č. S 0436/2013 ze dne 9. září 2013 na realizaci stavby „Celoplošná oprava ulice
Turgeněvova včetně odvodnění v k. ú. Radvanice“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
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všechny úkony k uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0578/2013 ke smlouvě o dílo
č. S 0436/2013 ze dne 9. září 2013 na realizaci stavby „Celoplošná oprava ulice
Turgeněvova včetně odvodnění v k. ú. Radvanice“ dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 14. listopadu 2013,

1665/69/13

1666/69/13

3. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 vedeného
pod č. S 0578/2013 ke smlouvě o dílo č. S 0436/2013 ze dne 9. září 2013 na realizaci
stavby „Celoplošná oprava ulice Turgeněvova včetně odvodnění v k. ú. Radvanice“
dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 14. listopadu 2013.
1. rozhodla o záměru pronájmu pozemku parc. č. 2217/23 ostatní plocha, neplodná půda
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava o celkové výměře 1166 m2, dle zákresu ve snímku, který
je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 19. listopadu 2013.
1. projednala žádost s dohodou o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120268823
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly,
PSČ 405 02, IČ 24729035, z důvodu nedokončení projektové dokumentace stavby
IV-12-8002848 „Ostrava, U Stavisek, byt. domy, NNv, NNk“ dle přílohy č. 6
předloženého materiálu,
2. rozhodla o uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120268823
(naše ev. č. 532/2013/MBaI) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 18. listopadu 2013,

1667/69/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dohody dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 18. listopadu 2013.
1. projednala žádost společnosti OZO Ostrava s.r.o. se sídlem Frýdecká 680/444,
719 00 Ostrava, IČ 62300920, o udělení souhlasu k uzavření smlouvy o připojení
k distribuční soustavě s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s udělením souhlasu k uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě
s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly,
IČ 24729035, na části pozemku parc. č. 3216/6 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, který
je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, za účelem
realizace připojení objektu k distribuční soustavě, kdy investorem je OZO Ostrava s.r.o.
se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, IČ 62300920,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 19. listopadu 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu souhlasu vlastníka pozemku
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k uzavření smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 19. listopadu 2013.
1. bere na vědomí oznámení o odstoupení uchazeče na veřejnou zakázku „Provedení
zimní údržby místních komunikací a ploch na území městského obvodu Radvanice
a Bartovice“ paní Vlasty Drahošové, Svornosti 2359/10, 700 30 Ostrava, IČ: 46535012
dle přílohy č. 1 předloženého materiály,
2. rozhodla na základě oznámení o odstoupení uchazeče a zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek o pořadí nabídek na služby pod názvem „Provedení zimní údržby
místních komunikací a ploch na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“,
o uzavření smlouvy o dílo
a) pro část č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Radvanice v období
2013/2014 s dodavatelem:
Arbor Moravia, s.r.o., Opletalova 608/2, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ 25383035,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) pro část č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k.ú. Bartovice v období
2013/2014 s dodavatelem:
Arbor Moravia, s.r.o., Opletalova 608/2, 736 01 Havířov – Šumbark, IČ 25383035,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky,
dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 20. listopadu 2013,
4. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv
o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 20. listopadu 2013,
5. rozhodla, že v případě odstoupení dodavatele Arbor Moravia, s.r.o., Opletalova 608/2,
736 01 Havířov – Šumbark, IČ 25383035 a na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek o pořadí nabídek na služby pod názvem „Provedení zimní údržby místních
komunikací a ploch na území městského obvodu Radvanice a Bartovice“, o uzavření
smlouvy o dílo
a) pro část č. 1. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k. ú. Radvanice v období
2013/2014 s dodavatelem:
HAUT – RAVESA, s.r.o., Na Hrázkách 1385, 716 00 Ostrava – Radvanice,
IČ 27834476, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) pro část č. 2. Zimní údržba místních komunikací a ploch v k. ú. Bartovice v období
2013/2014 s dodavatelem:
HAUT – RAVESA, s.r.o., Na Hrázkách 1385, 716 00 Ostrava – Radvanice,
IČ 27834476, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
6. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky,
dle bodu č. 5. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 22. listopadu 2013,
7. zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv
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69. schůze ze dne 6. 11. 2013

o dílo na jednotlivé části veřejné zakázky, dle bodu č. 5. tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 22. listopadu 2013.
1. projednala žádost pana Václava Musálka, trvale bytem xxx, xxx o uhrazení vzniklých
finančních nákladů při opravě kaverny před jeho domem na pozemku parc. č. 3217/1 v k.
ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. souhlasí s úhradou finančních nákladů ve výši 100% - 11.065,00 Kč vzniklých
při opravě kaverny na pozemku parc. č. 3217/1 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
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: 19. listopadu 2013,

1670/69/13

1671/69/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k zaslání písemné informace panu
Václavu Musálkovi o výši úhrady finančních nákladů dle bodu 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 19. listopadu 2013.
1. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se
zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4121, ÚZ 7401
na pol. 4121, ÚZ 14022

o
o

20 tis. Kč
450 tis. Kč

zvýší investiční přijaté transfery od obcí
na pol. 4221, ÚZ 3500

o

3 598 tis. Kč

zvýší běžné výdaje
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 7401
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14022

o
o

20 tis. Kč
450 tis. Kč

zvýší kapitálové výdaje
na § xxxx, pol. 6123, ÚZ 3500

o

3 598 tis. Kč

2. ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 30. listopadu 2013.
1. projednala žádost o schválení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
- 2 smluv o výpůjčce nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
a) Ing. Vladislavem Ševčákem, trv. bytem xxx, xxx, pro účely tréninku lukostřelby, na
období listopad 2013 – duben 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) ZUŠ Edvarda Runda, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková
organizace, za účelem výuky žáků, s účinností od 1. 12. 2013 do 27. 6. 2014, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
2. a) nesouhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
a
Ing. Vladislavem Ševčákem, trv. bytem xxx, xxx, pro účely tréninku lukostřelby, na
období listopad 2013 – duben 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi:
Základní školou Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,
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a
ZUŠ Edvarda Runda, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace,
za účelem výuky žáků, s účinností od 1. 12. 2013 do 27. 6. 2014, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

1672/69/13

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Irena Kopciuchová
T: 15. listopadu 2013.
1. projednala vypovězení pojistné smlouvy č. 0228567194 na skupinové úrazové
pojištění 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 č. 0228567194 na skupinové úrazové
pojištění uzavřené s Generali Pojišťovnou, a.s., Bělehradská 132, Praha 2, PSČ 120 84,
IČ 61859869, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 7. listopadu 2013,

1673/69/13

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu výpovědi pojistné smlouvy na
skupinové úrazové pojištění uzavřené s Generali Pojišťovnou, a.s., Bělehradská 132,
Praha 2, PSČ 120 84, IČ 61859869, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Štěpán Košťál
T: 7. listopadu 2013.
1. rozhodla na návrh odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí o uzavření
smlouvy č. S 0607/2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši 266.907,-- Kč na realizaci akce „Preventivní protipovodňová opatření v městském
obvodu Radvanice a Bartovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit
všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy č. S 0607/2013 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Preventivní protipovodňová
opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. listopadu 2013,
3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. 0607/2013 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Preventivní
protipovodňová opatření v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ dle bodu č. 1
tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2013.

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta
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