Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 58. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 9. června 2021
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1021/58/21
1022/58/21

1023/58/21

Obsah
1) schvaluje program 58. schůze rady městského obvodu konané dne 9. června 2021.
1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím,
že usnesení 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 nabídku darování pozemku parc. č. 654/7, vodní plocha, o celkové výměře
71 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku na
parc. č. 654/7, vodní plocha, o celkové výměře 71 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
od pana xxxxx, bytem xxxxx,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu orgánů města
4) ukládá místostarostce městského obvodu požádat orgány statutárního města Ostravy
o udělení předchozího souhlasu s bezúplatným nabytím pozemku, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu orgánů města

1024/58/21

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr bezúplatného nabytí nemovitosti
zastupitelstvu městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala návrh dodatku č. 3 (S 0192/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě
č. S 0145/2009/OVŽPVH na realizaci služby „Zajištění sběru, svozu, využívání
a odstraňování odpadů“ dle přílohy č. 1, předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 (S 0192/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě
č. S 0145/2009/OVŽPVH na realizaci služby „Zajištění sběru, svozu, využívání
a odstraňování odpadů“, se společností OZO Ostrava, s.r.o., IČ 62300920, se sídlem Frýdecká
680/444, 719 00 Ostrava dle přílohy č. 1, předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci
dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 30. června 2021,
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4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 3
(S 192/2021/SŘDaŽP) ke smlouvě č. S 0145/2009/OVŽPVH dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. června 2021.
1) projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně
rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,

1026/58/21

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů
u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) schvaluje termín a místo konání 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a
Bartovice dne 17. června 2021 v 16:00 hodin v sále Společenského domu
v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 459, a stanoví návrh programu zasedání:
-

16:00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
Volba návrhové komise

Při výkonu činností orgánů veřejné moci uvnitř budov je nařízeno všem osobám používat
k ochraně dýchacích cest prostředky, které brání šíření onemocnění Covid-19 v souladu
s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
Poř. č.

Název materiálu

Předkladatel materiálu

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu

Bc. Aleš Boháč, MBA

2. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2020

Bc. Martina Stankušová

3. Zápis z jednání finančního výboru a zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2020
Bc. Aleš Boháč, MBA
4. Protokoly z kontrol výkonu samostatné působnosti

Bc. Aleš Boháč, MBA

5. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru

Bc. Aleš Boháč, MBA

6. Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2021
Bc. Aleš Boháč, MBA
7. Prodej pozemku na parc. č. 289/3 v k. ú. Bartovice – CH. R. Bc. Martina Stankušová
8. Odkup pozemků v k. ú. Bartovice – J.C.

Bc. Martina Stankušová

9. Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 164/1 a parc. č. 166/1 v k. ú. Bartovice – J.C.
Bc. Martina Stankušová
10. Stanovisko k záměru případného prodeje pozemku parc. č. 171/4 v k. ú. Radvanice
Bc. Martina Stankušová
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11. Záměr prodeje garáže na pozemku parc. č. 690/20 v k. ú. Radvanice
Bc. Martina Stankušová
12. Nabídka k odkupu garáží na pozemcích parc. č. 690/50, 690/17, 690/25 v k. ú. Radvanice
Bc. Martina Stankušová
13. Předkupní právo – koupě staveb garáží či podílů staveb garáží stojících na obecních
pozemcích v k. ú. Radvanice

Bc. Martina Stankušová

14. Odpis pohledávky z nájemného za byt a služby spojené s užíváním bytu a bezdůvodné
obohacení za bezesmluvní užívání bytu

Bc. Aleš Boháč, MBA

15. Zpráva o hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2020 – závěrečný
účet a schválení účetní závěrky za rok 2020

Bc. Aleš Boháč, MBA

16. Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
Bc. Aleš Boháč, MBA
17. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu za leden – březen 2021
Bc. Aleš Boháč, MBA
18. Návrh neprodávat pozemek v k.ú. Radvanice a návrh žádosti ke směně a následnému

1027/58/21

svěření pozemku v k.ú. Bartovice

Bc. Martina Stankušová

19. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Radvanice – A.G.

Bc. Martina Stankušová

Diskuze
Závěr.
1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko ke svěření 10 kusů cyklostojanů
do majetku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit se svěřením 10 kusů cyklostojanů 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: 30. června 2021,

1028/58/21

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. června 2021.
1) ruší usnesení č. 960/54/21 bod č. 2 ze dne 14. dubna 2021, dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu,
2) projednala žádost ze dne 28. dubna 2021 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností NOVPRO FM,
s. r. o., sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice, parc.
č. 373, přípojka NNk“, a to na části pozemku parc. č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle příloh
č. 1 a 2 předloženého materiálu,
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3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0212/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice, parc. č. 373, přípojka NNk“,
a to na části pozemku parc. č. 3210/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 3 bm, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. června 2021,

1029/58/21

5) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. června 2021.
1) projednala aktualizované a nové projektové záměry příspěvkových organizací městského
obvodu Radvanice a Bartovice v rámci MAP ORP Ostrava pro programové období 2021-2027
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s projektovými záměry příspěvkových organizací městského obvodu Radvanice
a Bartovice v rámci MAP ORP Ostrava pro programové období 2021-2027 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,

1030/58/21

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat statutární město Ostrava
o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 11. června 2021.
1) projednala žádost ze dne 18. května 2021 podanou společností Ostravské vodárny
a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava, které
zastupují statutární město Ostrava, o souhlas s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě
„Prodloužení sběrače B do Radvanic – propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská
na sběrač B“, pro pozemky parc. č. 3210/1 a 774/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě „Prodloužení
sběrače B do Radvanic – propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B“,
pro pozemky parc. č. 3210/1 a 774/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená správa
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. června 2021,

1031/58/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentu, dle bodu 2) tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. června 2021.
1) projednala žádost ze dne 24. května 2021 podanou manžely xxxxx, oba bytem xxxxx,
o souhlas s umístěním a provedením stavby „Přístavba rodinného domu, na pozemku parc. č.
2004/46 a 2004/2, Ostrava - Bartovice“, pro pozemky parc. č. 2004/46 a 2004/2, vše v k. ú.
Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Přístavba rodinného domu,
na pozemku parc. č. 2004/46 a 2004/2, Ostrava - Bartovice“, pro pozemky parc. č. 2004/46
a 2004/2, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
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3) projednala žádost ze dne 26. května 2021 podanou manžely xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni
panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Sjezd k pozemku
112/1, k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 112/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle
přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Sjezd k pozemku 112/1,
k. ú. Radvanice“, pro pozemek parc. č. 112/1, 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: 30. června 2021,

1032/58/21

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2 a 4 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. června 2021.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – březen 2021 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2021 dle přílohy
č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,

1033/58/21

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu
městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – březen 2021 dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) bere na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené městskému
obvodu na úseku válečných hrobů a pietních míst provedené Magistrátem města Ostravy
s tím, že kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené městskému
obvodu na úseku školství provedené Magistrátem města Ostravy s tím, že kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

1034/58/21

3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh dle tohoto usnesení zastupitelstvu
městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: dle termínu zastupitelstva.
1) projednala žádost ze dne 26. ledna 2021 slečny xxxxx, bytem xxxxx, o koupi nově vzniklé
parc. č. 1028/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m², v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, která vznikla na základě geometrického plánu z části pozemku parc. č. 1028/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 675 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
zapsaném na LV č. 1962, dle přílohy č. 1 a 4 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit se záměrem prodeje nově vzniklé
parc. č. 1028/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 93 m², v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 a 4 předloženého materiálu,
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3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje zastupitelstvu městského
obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,

1035/58/21

5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit záměr prodeje orgánům města,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu orgánů města.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek a pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu pod názvem „Nový
vstup na ZŠ Havláskova s úpravou šaten“ v Ostravě-Radvanicích, o výběru nejvýhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0174/2021/MBaI se zhotovitelem Karlem Čechem,
K Rybníkům 671/1a, 717 00 Ostrava- Bartovice, IČ 67321151, dle příloh
č. 1, 2, 3 a 4 předloženého materiálu,
2) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0174/2021/MBaI,
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 11. června 2021,

1036/58/21

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0174/2021/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 11. června 2021.
1) projednala žádosti všech zájemců o koupi pozemku parc. č. 508, zahrada, o celkové výměře
3975 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví města Ostrava, svěřená správa
městskému obvodu Radvanice a Bartovice, nebo jeho části, dle přílohy č. 1 – 3 předloženého
materiálu,
2) doporučuje neprodávat pozemek parc. č. 508, zahrada, o celkové výměře 3975 m²,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a ani jeho části,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice souhlasit se směnou
pozemku parc. č. 508, zahrada, o celkové výměře 3975 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve
vlastnictví města Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, za
pozemek parc. č. 1330, orná půda, o celkové výměře 50666 m², v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví paní xxxxx, bytem xxxxx, a podat statutárnímu městu Ostrava žádost o tuto
směnu a následné svěření nemovité věci do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle termínu zastupitelstva,
5) ukládá místostarostce městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu
Radvanice a Bartovice návrh neprodávat pozemek a návrh ke směně a následnému svěření
pozemku, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu zastupitelstva,
6) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat žádost orgánům města, dle bodu č. 3 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: dle termínu orgánů města.
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1) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021, kterým se
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1343

o 36 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 3639, pol. 3111

o 164 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 3113, pol. 51xx

o 368 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3639, pol. 51xx

o 200 tis. Kč

zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3111, pol. 6351, org. 1700082000000

o 368 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 18. června 2021.
1) projednala žádost společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci zastoupena GasNet Služby,
s. r. o., sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, o uzavření smluv o zřízení
věcného břemene - služebnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0213/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – služebnosti,
spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
na dotčených částech pozemků parc. č. 1112, o výměře 5.126 m2, ostatní plocha, neplodná
půda, parc. č. 3217/2, o výměře 675 m2, trvalý travní porost, parc. č. 3217/1, o výměře 10.905
m2, ostatní plocha, silnice a parc. č. 3238/1, o výměře 564 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vše
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „REKO MS Ostrava – Radvanice 3 č.
Dalimilova + 1“ číslo stavby: 7700101279 a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím
provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti GasNet,
s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy č. 2 b)
předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0214/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – služebnosti,
spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
na dotčených částech pozemků parc. č. 3239/1, o výměře 10.592 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 3239/8, o výměře 1.295 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.
3245, o výměře 644 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3255, o výměře 1.640 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3256, o výměře 2.153 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 3258, o výměře 8642 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění stavby „REKO MS Ostrava – Radvanice 2 část
Hviezdoslavova + 2“ číslo stavby: 7700101280 a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti
s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy
č. 3 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0215/2021/MBaI o zřízení věcného břemene – služebnosti,
spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
na dotčených částech pozemků parc. č. 1557, o výměře 7.489 m2, ostatní plocha, zeleň a parc.
č. 3217/1, o výměře 10.905 m2, ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
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strpět umístění stavby „REKO MS Ostrava – Radvanice 4. část Dalimilova“ číslo stavby:
7700101303 a umožnit přístup k této stavbě v souvislosti s jejím provozem, opravami či
odstraněním, a to ve prospěch oprávněného – společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. června 2021,
6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 3 a 4 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 30. června 2021.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

Jedná se o anonymizovaný (zkrácený) dokument z důvodu ochrany osobních údajů.
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