Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
12. mimořádné schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 22. května
2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo usnesení

Obsah

1234/12M/17

1) schvaluje program 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne
22. května 2017.
1) opětovně bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení
nabídek k záměru pronájmu č. 79, k objektu Společenského domu, na ulici Bartovická
459/8, Ostrava-Bartovice, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

1235/12M/17

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti - objektu Společenského domu
č. S 0234/2017/MBaI s xxxxx, se sídlem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2017,

1236/12M/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. května 2017.
1) projednala informaci o ukončení projektu “EKOTERMO IV“ zaslanou Magistrátem
města Ostravy, odborem strategického rozvoje dne 22. května 2017, dle příloh
č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,
2) bere na vědomí informaci o ukončení projektu „EKOTERMO IV“ realizovaného
statutárním městem Ostrava v rámci Operačního programu Životní prostředí, dle příloh
č. 1 a č. 2 tohoto materiálu,
3) souhlasí se zajištěním výstupů udržitelnosti pro městský obvod Radvanice a Bartovice
v souladu se smlouvou č. 14204193 pro akci „EKOTERMO IV“, dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu,
4) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu
č. 3 tohoto usnesení,
Z: Ing. Svatopluk Běrský
T: 31. května 2017,
5) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu, který bude součástí
materiálu, jež bude předložen Radě města Ostravy k projednání pro akci „EKOTERMO
IV“, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. května 2017.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Bc. Aleš Boháč, MBA
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