
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 rada městského obvodu 
 

 
  

 
Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 11. května 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1422/78/22 1) schvaluje program 78. schůze rady městského obvodu konané dne 11. května 2022. 

1423/78/22 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. 

1424/78/22 1) projednala návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice na volební období 2022 – 2026 dle důvodové zprávy, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s § 67 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice na volební období 2022 – 2026 

na 21 členů, 

 

3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: dle termínu zastupitelstva, 

 

4) ukládá starostovi městského obvodu předložit doporučení dle bodu 2) tohoto usnesení 

zastupitelstvu městského obvodu k projednání, 

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

1425/78/22 1) projednala žádost JUDr. Martiny Niklové, notářky se sídlem v Karviné-Fryštátě,  

o vyslovení souhlasu s vydáním majetku po zemřelém Miroslavu Šlagrovi, statutárnímu 

městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí s vydáním majetku po zemřelém Miroslavu Šlagrovi notářkou JUDr. Martinou 

Niklovou, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí informovat notářku JUDr. 

Martinu Niklovou o rozhodnutí rady městského obvodu, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková   T: 25. května 2022. 

1426/78/22 1) projednala žádost ze dne 28. dubna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupený panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s provedením stavby „ČOV, splašková 

kanalizace, vsakovací zařízení“, pro pozemky parc. č. 1902 a 1903, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „ČOV, splašková 

kanalizace, vsakovací zařízení“, pro pozemky parc. č. 1902 a 1903, v k. ú. Bartovice, obec 
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Ostrava, 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: 25. května 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 25. května 2022. 

1427/78/22 1) projednala žádost ze dne 11. dubna 2022 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, 

zastoupen paní xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Rekonstrukce plotu u rodinného domu č. p. 1041 v Ostravě-Radvanicích“, pro pozemek 

parc. č. 1571/2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce plotu  

u rodinného domu č. p. 1041 v Ostravě–Radvanicích“, pro pozemek parc. č. 1571/2,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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. května 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. května 2022. 

1428/78/22 1) ruší usnesení 1375/75/22 ze dne 30. března 2022, bod č. 3) a 4), dle přílohy č. 1 e) 

předloženého materiálu, 

 

2) projednala žádost ze dne 11. dubna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností TRABBAU  

a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – 

Bartovice 846, NN, IV-12-8023242“, a to na části pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 13 bm,  

dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0238/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Bartovice 846, NN, 

IV-12-8023242“, a to na části pozemku parc. č. 847, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 13 bm, dle přílohy č. 1 c) 

předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost ze dne 5. dubna 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena 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 600/2, NN“, a to na části pozemku parc. č. 583/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle příloh 

č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0239/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – Radvanice 600/2, 

NN“, a to na části pozemku parc. č. 583/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
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Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 2 c) předloženého 

materiálu, 

 

6) projednala žádost ze dne 31. března 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupena společností TRABBAU 

a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, Praha 2 - Vinohrady, o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu „Ostrava – 

Radvanice 913/6, NN“, a to na částech pozemků parc. č. 946/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 913/1, orná půda, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 41 bm, dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0240/2022/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést „Ostrava – Radvanice 913/6, NN“, a to 

na částech pozemků parc. č. 946/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 913/1, 

orná půda, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 41 bm,  

dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. května 2022, 

 

9) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. května 2022. 

1429/78/22 1) projednala žádost ze dne 29. dubna 2022, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/4, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 23 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/4, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 31. května 2022, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. května 2022. 

1430/78/22 1) projednala žádost ze dne 7. března 2022, podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0237/2022/MBaI s paní xxxxx, bytem 

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 2027/146, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 21 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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. května 2022, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0237/2022/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
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Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. května 2022. 

1431/78/22 1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k záměru prodeje pozemků  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a to: 

 

- pozemek parc. č. 171/1, zahrada, o celkové výměře 366 m2, 

- pozemek parc. č. 171/10, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 228 m2, 

dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit se záměrem prodeje pozemků v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a to:  

 

- pozemek parc. č. 171/1, zahrada, o celkové výměře 366 m2, 

- pozemek parc. č. 171/10, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 228 m2, 

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. května 2022, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu 

Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. května 2022. 

1432/78/22 1) projednala žádost podanou dne 8. března 2022 paní xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem 2 

místnosti v budově Klubu důchodců v Ostravě – Bartovicích, velikosti cca 60 m2, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o pronájmu části nemovitosti č. S 0236/2022/MBaI s paní 

xxxxx, 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. května 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy, dle bodu č. 2 tohoto 

usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 31. května 2022. 

1433/78/22 1) bere na vědomí zápis č. 5/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0241/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0242/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0243/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0259/2019/MBaI ze dne 31. května 2019, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0245/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 
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7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0594/2020/MBaI ze dne 1. prosince 2020, dle přílohy č. 6 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0247/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého 

materiálu, 

 

9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0176/2020/MBaI ze dne 25. května 2020, dle přílohy č. 7 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0248/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 b) předloženého 

materiálu, 

 

11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  

č. S 0195/2018/MBaI ze dne 1. března 2018, dle přílohy č. 8 a) předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod  

č. S 0249/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 b) předloženého 

materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 31. května 2022, 

 

14) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. května 2022. 

1434/78/22 1) projednala informativní zprávy o provozu Mateřské školy Ostrava–Radvanice, 

Těšínská 279, příspěvkové organizace, a Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 

8, příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin školního roku 2021/2022 dle přílohy 

č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí informativní zprávu o provozu Mateřské školy Ostrava–Radvanice, 

Těšínská 279, příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin školního roku 2021/2022 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) bere na vědomí informativní zprávu o provozu Mateřské školy Ostrava–Bartovice,  

Za Ještěrkou 8, příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin školního roku 

2021/2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

4) projednala informativní zprávy Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, 

příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvkové 

organizace, a Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, 

o termínech zápisů k předškolnímu a základnímu vzdělávání pro ukrajinské děti ve 

školním roce 2022/2023 dle přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 předloženého materiálu, 

 

5) bere na vědomí termín zápisu k předškolnímu vzdělávání ukrajinských dětí ve školním 

roce 2022/2023 stanovený ředitelkou Mateřské školy Ostrava–Radvanice, Těšínská 279, 

příspěvkové organizace, na den 6. června 2022 od 9:00 do 16:00 hod., 

 

6) bere na vědomí termín zápisu k předškolnímu vzdělávání ukrajinských dětí ve školním 

roce 2022/2023 stanovený ředitelkou Mateřské školy Ostrava–Bartovice, Za Ještěrkou 8, 

příspěvkové organizace, na dny 14. a 15. června 2022 od 10:00 do 15:00 hod., 
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7) bere na vědomí termín zápisu k základnímu vzdělávání ukrajinských dětí ve školním 

roce 2022/2023 stanovený ředitelkou Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, 

příspěvkové organizace, na den 6. června 2022 od 12:00 do 15:00 hod., 

 

8) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky mateřských škol 

zřizovaných městským obvodem Radvanice a Bartovice o usnesení rady městského 

obvodu dle bodů č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová                          T: 20. května 2022. 

1435/78/22 1) bere na vědomí zápis č. 12/2022 z jednání Komise životního prostředí, bezpečnosti  

a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 25. dubna 2022  

dle přílohy předloženého materiálu. 

1436/78/22 1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy  

a rekonstrukce střechy na zelenou střechu na objektu p. č. 2099, k. ú. Radvanice“  

z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí 

(resp. Národního plánu obnovy), výzva č. 10/2021, podoblast 1.5 "Udržitelné a efektivní 

hospodaření s vodou v obcích", aktivita 1.5.E "Hospodaření se srážkovými vodami  

v intravilánu obcí", 

 

2) bere na vědomí informaci o návrhu přípravy a podání žádosti o dotaci dle bodu č. 1 

tohoto usnesení,  

 

3) schvaluje podání návrhu žádosti o dotaci dle bodu č. 1 tohoto usnesení, po předchozím 

souhlasu rady města, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: dle termínu Rady města Ostravy. 

1437/78/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 617   o  5 000 tis. Kč 

 

zvyšují ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4216, ÚZ 107xxxxxx     o     898 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5xxx      o     164 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5xxx      o       97 tis. Kč 

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, org. 617   o     567 tis. Kč 

 

zvyšují investiční výdaje 

na § 6221, pol. 6121, ÚZ 3612, org. 1700103000000  o  5 000 tis. Kč 

na § 6221, pol. 6121, org. 1700103000000   o     495 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121      o       97 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková    T: 20. května 2022. 

1438/78/22 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 „Pumptrackové hřiště v Ostravě Bartovicích“, o výběru nejvýhodnější nabídky  

a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0250/2022/MBaI zhotovitelem TPP Design and Building 
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78. schůze ze dne 11. května 2022 

s. r. o., tř. 17. listopadu 2359/23, 734 01 Karviná, IČ 14202891, 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 0250/2022/MBaI,  

dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 31. května 2022, 

 

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

č. S 0250/2022/MBaI, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA    T: 31. května 2022. 

1439/78/22 1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0254/2022/SŘDaŽP pod názvem 

„Celoplošné opravy komunikací – 2. etapa“, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,  

IČ 47674725, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0254/2022/SŘDaŽP pod názvem „Celoplošné 

opravy komunikací – 2. etapa, se zhotovitelem: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 

Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 47674725,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

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

všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0254/2022/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                               T: 24. května 2022, 

 

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

č. S 0254/2022/SŘDaŽP, dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 24. května 2022. 

1440/78/22 1) projednala návrhy smluv č. S 00251/2022/MBaI, S 0252/2022/MBaI,  

S 0253/2022/MBaI a S 0255/2022/MBaI o připojení odběrných míst pro byty na ulici 

Pátova 656/4 v Ostravě – Radvanicích, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smluv č. S 00251/2022/MBaI, S 0252/2022/MBaI,  

S 0253/2022/MBaI a S 0255/2022/MBaI o připojení odběrných míst pro byty na ulici 

Pátova 656/4 v Ostravě – Radvanicích, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle přílohy č. 1 až 4 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. května 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv o připojení odběrných míst,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. května 2022. 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

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

 


