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Usnesení  
17. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 31. července 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo usnesení Obsah 

305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze rady městského obvodu konané dne 31. července 2019. 

306/17/19 1) bere na vědomí zápis č. 4/2019 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 26. června 2019  

dle přílohy předloženého materiálu. 

307/17/19 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, 
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, 
3/1/18 ze 7. listopadu 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. 

308/17/19 1) bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit zprávu o činnosti finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle bodu č. 1 tohoto usnesení 

k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle termínu zastupitelstva. 

309/17/19 1) projednala žádost ze dne 8. července 2019 podanou paní I. P., bytem xxxxx, zastoupenou 

na základě plné moci paní K. K., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebností a zakládající právo umístit a provést stavbu plynové přípojky, a to na 

části pozemku parc. č. 3262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0408/2019/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu plynové přípojky, a to na části 

pozemku parc. č. 3262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec 
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Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 1 bm, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T:   15. srpna 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 

č. S 0408/2019/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T:   15. srpna 2019. 

310/17/19 1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0401/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo                               

 č. S 0120/2019/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Radvanice a Bartovice a společností Projekce Guňka, s. r. o., Hasičská 617, 739 34 Šenov, 

IČ 01508504, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 vedený pod č. S 0401/2019/MBaI, ke smlouvě 

o dílo č. S 0120/2019/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Radvanice a Bartovice a společností Projekce Guňka, s. r. o., Hasičská 617, 

739 34 Šenov, IČ 01508504, 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:   2. srpna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného 

pod č. S 0401/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo č. S 0120/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA             T:   2. srpna 2019. 

311/17/19 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu řízení a provádění stavby, na zpracování rozpočtu stavby 

a energetického hodnocení budovy pro stavbu „Energetické úspory Společenského domu 

Ostravě – Bartovicích“ v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 

předloženého materiálu, 

 

2)  jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBa, starosta 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového investic  

3. Ing. Svatopluk Janečka, odbor majetkový, bytový a investic    

    
   náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 
2. Martina Neuwirthová, DiS, odbor majetkový, bytový a investic   
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí   
 
3) ukládá zaměstnankyni, pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic, 
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise 
s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle bodu č. 1 tohoto usnesení radě městského obvodu k projednání, 
Z: Jana Cielecká              T: 20. srpna 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení pro 

veřejnou zakázku dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč MBA  T:  20. srpna 2019. 
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312/17/19 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0403/2019/SŘDaŽP  na realizaci projektu „Zeleň 

v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ se společností Ostravské městské lesy a zeleň, 

s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

2) 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0403/2019/SŘDaŽP  na realizaci projektu „Zeleň 

v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ se společností Ostravské městské lesy 

a zeleň, s.r.o., IČ 258 16 977, se sídlem Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 

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. září 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvu o dílo 

č. S 0403/2019/SŘDaŽP  na realizaci projektu „Zeleň v areálu bývalého koupaliště 

v Radvanicích“ dle bodu 2) tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. září 2019. 

313/17/19 1) projednala žádost ze dne 3. června 2019 podanou panem Ing. P. D., bytem xxxxx a paní 

M. D., bytem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „Vedení NN, plynovod 

a vodovod na ul. Trnkovecká, Ostrava - Radvanice“, pro pozemky parc. č. 3210/1 a parc. 

č. 131/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Vedení NN, plynovod 

a vodovod na ul. Trnkovecká, Ostrava - Radvanice“, pro pozemky parc. č. 3210/1 a parc. 

č. 131/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 4. července 2019 podanou společností HydroIdea s. r. o., sídlem 

Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Rekonstrukce mostu pod ul. Těšínská v km 1,552, k. ú. Bartovice“, pro pozemek 

parc. č. 907/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce mostu 

pod ul. Těšínská v km 1,552, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 907/1, v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 20. srpna 2019, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku 

s umístěním a provedením stavby, dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. srpna 2019. 

314/17/19 1) projednala žádost ze dne 4. července 2019 podanou společností HydroIdea s. r. o., 

se sídlem Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, o souhlas s kácením dřevin  ke stavbě 

„Rekonstrukce mostu pod ul. Těšínská v km 1,552, k. ú. Bartovice“, pro 

pozemek parc.  č. 907/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin „Rekonstrukce mostu pod ul. Těšínská 

v km 1,552, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 907/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

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: 20. srpna 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu s kácením dřevin, dle bodu  

2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. srpna 2019. 

315/17/19 1) projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky plynu od společnosti 

CONTE spol. s. r. o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 00565342,  

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0413/2019/MBaI o sdružených službách dodávky 

plynu, se společností CONTE spol. s. r. o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 

110 00 Praha 1, IČO: 00565342, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

informovat žadatele o rozhodnutí Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu 

2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká             T:   31. srpna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky 

plynu, dle bodu 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA             T:   31. srpna 2019. 

316/17/19 1) projednala žádost ze dne 23. července 2019, podanou panem MUDr. Alexanderem 

Danišem s. r. o, se sídlem Břustkova 16/606, 700 30 Ostrava - Výškovice, o pronájmu 

nebytového prostoru č. 101 v domě na ulici Těšínská 587/316, 716 00 Ostrava-Radvanice, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101 na ulici Těšínská 

587/316, 716 00 Ostrava - Radvanice, 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. srpna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. srpna 2019. 

317/17/19 1) projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s panem MUDr. P. 

B., bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh 

č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0417/2019/MBaI o zřízení věcného břemene – 

služebnosti, s panem MUDr. P. B., bytem xxxxx, 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. srpna 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. S 0417/2019/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 31. srpna 2019. 

318/17/19 1) projednala žádost ze dne 26. dubna 2019, podanou paní A. T., bytem xxxxx, o pronájem 
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pozemku pod garáží parc. č. 2027/14, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 25 m2, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0394/2019/MBaI s paní A. T., bytem xxxxx, 

dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 12. června 2019, podanou panem M. K., bytem xxxxx, 

o pronájem pozemku pod garáží parc. č. 2027/78, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 

4) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0395/2019/MBaI s panem M. K., bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 12. června 2019, podanou panem M. K., bytem xxxxx, 

o pronájem pozemku pod garáží parc. č.  2027/79, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0396/2019/MBaI s panem M. K., bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T:   15. srpna 2019, 

 

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv 

č. S 0394/2019/MBaI, S 0395/2019/MBaI a S 0396/2019/MBaI dle bodů č. 2, 4, a 6 tohoto 

usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová  T:   15. srpna 2019. 

319/17/19 1) projednala žádost D. K., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. S 0181/2018/MBaI uzavřené dne 28. května 2018, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0410/2019/MBaI s D. K., trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost I. Š., trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy 

č. S 323/2018/MBaI uzavřené dne 30. července 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0411/2019/MBaI s I. Š., trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost P. F., trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu 

č. x na ulici xxxxx, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0409/2019/MBaI s P. F., trvale 

bytem xxxxx, ke dni 31. srpna 2019, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2019, 

10) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatků a dohody, dle bodů č. 2, 4 a 6 

tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. srpna 2019. 

320/17/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019, kterým se  

 

zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004     o     480 tis. Kč 

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, org. 517   o     100 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511      o     316 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3613, pol. 2324     o      15 tis. Kč 

na § 6171, pol. 2324     o      25 tis. Kč 

na § 5512, pol. 2324, org. 17    o        3 tis. Kč 

 

snížení výdajů 

na § 3113, pol. 5171     o       86 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje  

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004    o     480 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211      o     100 tis. Kč 

na § 3613, pol. 515x     o         9 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5153     o       73 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5153     o       15 tis. Kč 

na § 6171, pol. 51xx     o       47 tis. Kč 

na § 3719, pol. 51xx     o     111 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6121, org. 17000xx000000  o     190 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení 

Z: Ing. Renáta Spěváková          T: 15. srpna 2019. 

321/17/19 1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek 

o pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Celoplošné opravy 

místních komunikací v roce 2019“ o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy 

o dílo č. S 0377/2019/SŘDaŽP se zhotovitelem:  

EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 210, Komárovská 2438/13, 746 01 Opava  - Předměstí,  

dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0377/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová        T: 30. srpna 2019, 

 

3) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy 

o dílo č. S 0377/2019/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA        T: 30. srpna 2019.  
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322/17/19 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst a) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice 

a Bartovice pod názvem „Návrh trvalkových záhonů na ul. Čapkova a Těšínské“ a návrh na 

zaslání výzvy k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 a 3 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ust. § 27 odst. a) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a dle platné 

vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice 

pod názvem „Návrh trvalkových záhonů na ul. Čapkova a Těšínské“ a o zaslání výzvy 

k podání nabídky zájemcům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého 

materiálu, 

 

3) jmenuje: 

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru MBaI 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  

2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

náhradníci členů 

1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka 

2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru MBaI 

3. Pavla Baňková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

 

4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 

všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise 

s návrhem na uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu č. 2. tohoto 

usnesení, radě městského obvodu k  projednání, 

Z: Ing. Věra Raisová                        T: 31. října 2019. 

323/17/19 1) bere na vědomí zápis č. 13/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0424/2019/MBaI s N. P., trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 3 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. srpna 2019, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA       T: 31. srpna 2019. 

324/17/19 1) projednala návrh Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek se společností 

One Energy & One Mobile a. s, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) souhlasí s uzavřením Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek 

se společností One Energy & One Mobile a.s, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dohody dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková        T: 5. srpna 2019, 

 

4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dohody dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA        T: 5. srpna 2019. 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 


