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Usnesení  
16. schůze Rady městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konané dne 3. července 2019 
 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

290/16/19 1) schvaluje program 16. schůze rady městského obvodu konané dne 3. července 2019. 

291/16/19 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. 

292/16/19 1) projednala žádost ze dne 12. června 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemku parc. č. 2027/78, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 20 m2  
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/78, zastavěná plocha  
a nádvoří, o celkové výměře 20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 
předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 12. června 2019, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  
o pronájem pozemku parc. č. 2027/79, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/79, zastavěná plocha  
a nádvoří, o celkové výměře 22 m2, 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: 31. července 2019, 
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6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu,  
dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. července 2019. 

293/16/19 1) projednala žádost Nadačního fondu Čisté město o souhlas s provozem „Dětské skupiny 
Ámos“ a se zapojením městského obvodu Radvanice a Bartovice na úrovni partnera  
bez finančního příspěvku do projektu „Dětská skupina Ámos“ v rámci operačního programu 
zaměstnanost, výzva č. 111, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s provozem „Dětské skupiny Ámos“ a se zapojením městského obvodu Radvanice  
a Bartovice na úrovni partnera bez finančního příspěvku do projektu „Dětská skupina Ámos“ 
v rámci operačního programu zaměstnanost, výzva č. 111, dle příloh č. 1 a 2 předloženého 
materiálu,         
 
3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu č. 1) a 2) tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 10. července 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu formuláře „Prohlášení o partnerství“  
k projektu „Dětská skupina Ámos“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 10. července 2019. 

294/16/19 1) projednala žádost o potvrzení referenčního listu od společnosti KAVIS, spol. s r. o., jejímž 
předmětem jsou reference k realizované zakázce „Změna účelu užívání – vybudování nového 
oddělení školky, k. ú. Ostrava – Radvanice, p. č. 258/4“, dle příloh č. 1 a 2 předloženého 
materiálu, 
 
2) rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro společnost KAVIS, spol. s r. o.,  
IČ: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz,  s tím, že realizovaná 
zakázka „Změna účelu užívání – vybudování nového oddělení školky, k. ú. Ostrava – 
Radvanice, p. č.258/4, byla provedena v předepsané kvalitě a termínu, plně v souladu  
s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost o potvrzení referenčního listu od společnosti OMLUX, spol. s r.o.,  
se sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ 61944840, jejímž předmětem 
jsou reference k realizované zakázce „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova 
a Kobrova v Ostravě – Radvanicích, část 7 – Rokycanova 641/1“ dle příloh č. 3 a 4 
předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro společnost OMLUX, spol. s r.o., se sídlem  
Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ 61944840, s tím, že realizovaná zakázka 
„Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích, 
část 7 – Rokycanova 641/1“ byla provedena v předepsané kvalitě, plně v souladu  
s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost o potvrzení referenčního listu od společnosti OMLUX, spol. s r.o.,  
se sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ 61944840, jejímž předmětem 
jsou reference k realizované zakázce „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova 
a Kobrova v Ostravě – Radvanicích, část 8 – Rokycanova 642/3 “ dle příloh č. 3 a 5 
předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla potvrdit referenční list zakázky pro společnost OMLUX, spol. s r.o., se sídlem 
Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ 61944840, s tím, že realizovaná zakázka 
„Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích, 
část 8 – Rokycanova 642/3“ byla provedena v předepsané kvalitě a termínu, plně v souladu  
s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
 
7) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit                   
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realizaci dle bodu č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 10. července 2019, 
 
8) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu referenčních listů dle bodu č. 2, 4 a 6 
tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 10. července 2019. 

295/16/19 1) projednala žádost velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice  
o jmenování nových členů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) jmenuje členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice v souladu  
s ustanovením § 68, odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 4, odst. 1, písm. c) vyhlášky č. 247/2001 o organizaci a činnosti jednotek PO, 
ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 15. července 
2019: 
-    xxxxx, nar. xxxxx, 
-    xxxxx, nar. xxxxx, 
 
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 
realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: 15. července 2019, 
 
4) zmocňuje velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Radvanice k podpisu 
jmenování členů jednotky dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Richard Dudek, DiS.  T: 15. července 2019. 

296/16/19 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 s úpravou, kterým se  
 
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13015      o     272 tis. Kč 
na pol. 4116, ÚZ 13101      o     600 tis. Kč 
 
zvyšují běžné příjmy 
na § 6330, pol. 4139, org. 6402     o     234 tis. Kč 
 
zvýší financování 
na pol. 8115       o       37 tis. Kč 
 
snižují běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88     o         5 tis. Kč 
na § 3113, pol. 5171      o     200 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5011, org. 16     o       50 tis. Kč 
 
snižují neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
na § 3113, pol. 5331      o        75 tis. Kč 
 
zvyšují běžné výdaje  
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015     o     272 tis. Kč 
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 13101      o     600 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5342, org. 6402     o     234 tis. Kč 
na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88     o         5 tis. Kč 
na § 3111, pol. 5171      o     200 tis. Kč 
na § 5512, pol. 5137, org. 16     o       50 tis. Kč 
 
zvyšují investiční transfery zřízeným PO 
na § 3113, pol. 6351      o       75 tis. Kč 
 
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 517   o        37 tis. Kč 
 
2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu  
č. 1 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 12. července 2019. 

297/16/19 1) projednala návrhy na uzavření příkazních smluv na zajištění administrace a dotačního 
managementu č. S 0331/2019/SŘDaŽP pro akci „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. 
Radvanice – CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008785“ a č. S 0335/2019/SŘDaŽP pro akci „Zeleň 
v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008740 “  
se společností ProFaktum, s.r.o., IČ 28568087, se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český 
Těšín dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0331/2019/SŘDaŽP na zajištění administrace  
a dotačního managementu pro akci „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice – 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008785“se společností ProFaktum, s.r.o., IČ 28568087,  
se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
3) rozhodla o uzavření příkazní smlouvy č. S 0335/2019/SŘDaŽP na zajištění administrace  
a dotačního managementu pro akci „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích - 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_109/0008740 “ se společností ProFaktum, s.r.o., IČ 28568087,  
se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci  
dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová   T: 27. července 2019, 
 
5) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu příkazních smluv 
na zajištění administrace a dotačního managementu č. S 0331/2019/SŘDaŽP pro akci 
„Obnova v lokalitě Šporovnická v k. ú. Radvanice“ a č. S 0335/2019/SŘDaŽp pro akci 
„Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 27. července 2019. 

298/16/19 1) projednala návrh smlouvy o dílo č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění odborného 
pozáručního servisu/periodické údržby na zařízeních rozhlasového, výstražného  
a informačního systému v městském obvodu Radvanice a Bartovice s Mgr. Pavlem Kubějou, 
IČ 47822147, se sídlem 756 53, Vidče 555, dle přílohy předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění odborného 
pozáručního servisu/periodické údržby na zařízeních rozhlasového, výstražného  
a informačního systému v městském obvodu Radvanice a Bartovice s Mgr. Pavlem Kubějou, 
IČ 47822147, se sídlem 756 53, Vidče 555, dle přílohy předloženého materiálu, 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci  
dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Věra Raisová   T: 27. července 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o dílo  
č. S 0376/2019/SŘDaŽP na zajištění odborného pozáručního servisu/periodické údržby  
na zařízeních rozhlasového, výstražného a informačního systému v městském obvodu 
Radvanice a Bartovice dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 27. července 2019. 

299/16/19 1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 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 „Celoplošné opravy místních komunikací v roce 2019“ a návrh na zaslání výzvy 
k podání nabídky uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 předloženého 
materiálu, 
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2) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 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 
„Celoplošné opravy místních komunikací v roce 2019“ a o zaslání výzvy k podání nabídky 
uchazečům v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, 2 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 majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 
 
hodnotící komisi 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 majetkového, bytového a investic 
3. Věra Tomášková, 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. července 2019. 

300/16/19 1) bere na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly městského obvodu v roce 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje Příkaz č. 1/2019 k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku 
hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 
2019, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) ukládá starostovi městského obvodu zajistit realizaci příkazu dle bodu 2) tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. prosince 2019. 

301/16/19 

 

1) projednala nabídku odkupu 1/48 podílu pozemku parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², ze dne 15. března 2019 od paní xxxxx, bytem 
xxxxx, dle příloh č. 1, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s nabytím 1/48 podílu pozemku 
parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m² od paní 
xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 1, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
3) projednala nabídku nabytí 1/18 podílu pozemku parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², ze dne 11. března 2019 od pana xxxxx, bytem 
xxxxx, dle příloh č. 2, 6 a 7 předloženého materiálu, 
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4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s nabytím 1/18 podílu pozemku 
parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Bartovice, o výměře 273 m², od pana 
xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 2, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
5) projednala nabídku nabytí 1/32 podílu pozemku parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², ze dne 3. dubna 2019 od paní xxxxx, bytem xxxxx, 
dle příloh č. 3, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
6) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s nabytím 1/32 podílu pozemku 
parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², od paní 
xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 3, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
7) projednala nabídku nabytí 1/32 podílu pozemku parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², ze dne 3. dubna 2019 od paní xxxxx, bytem xxxxx, 
dle příloh č. 4, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
8) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s nabytím 1/32 podílu pozemku 
parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², od paní 
xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 4, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
9) projednala nabídku nabytí 1/16 podílu pozemku parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní 
plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², ze dne 26. června 2019 od paní xxxxx, bytem 
xxxxx, dle příloh č. 5, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
10) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s nabytím 1/16 podílu pozemku 
parc. č. 625, ostatní komunikace, ostatní plocha, k. ú. Bartovice o výměře 273 m², od paní 
xxxxx, bytem xxxxx, dle příloh č. 5, 6 a 7 předloženého materiálu, 
 
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zajistit realizaci dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,  
Z: Jana Cielecká   T: dle termínu zastupitelstva, 
 
12) ukládá místostarostce městského obvodu předložit návrh nabytí pozemku zastupitelstvu 
městského obvodu, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva, 
 
13) ukládá místostarostce městského obvodu předložit návrh nabytí pozemku Radě města 
Ostravy, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu rady města. 

302/16/19 

 

1) projednala souhlas xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření smlouvy o postoupení 
pohledávky vedené pod č. 0384/2019/MBaI, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření smlouvy o postoupení pohledávky vedené pod č. S 0384/2019/MBaI  
s CENTROMEM z. s., se sídlem Sirotčí 765/45A, 703 00 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. července 2019, 
 
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. července 2019. 

303/16/19 

 

1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 0326/2018/MBaI uzavřené dne 31. července 2018, dle přílohy č. 1 a) předloženého 
materiálu, 
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2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0378/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 324/2018/MBaI uzavřené dne 30. července 2018, dle přílohy č. 2 a) předloženého 
materiálu, 
 
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0380/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 
 
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 354/2018/MBaI uzavřené dne 15. srpna 2018, dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 
 
6) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0362/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 
 
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy  
č. S 366/2018/MBaI uzavřené dne 22. srpna 2018, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 
 
8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0379/2019/MBaI s xxxxx, trvale 
bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu 
 
9) bere na vědomí zápis č. 12/2019 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  
č. 5 předloženého materiálu, 
 
10) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0382/2019/MBaI s xxxxx, trvale bytem 
xxxxx, dle přílohy č. 6 b) předloženého materiálu, 
 
11) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic 
zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení, 
Z: Jana Cielecká   T: 31. srpna 2019, 
 
12) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatků a smluv, dle bodů č. 2, 4, 6, 8  
a 10 tohoto usnesení, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. srpna 2019. 

304/16/19 

 

1) projednala žádost ze dne 30. dubna 2019, podanou společností TECHCOM s. r. o., sídlem 
Dětmarovice 85, 735 71 Dětmarovice, o pronájem části budov na parc. č. 1185, parc. č. 1177, 
parc. č. 1176, parc. č. 1181, parc. č. 1180, parc. č 1172, parc. č. 1167, parc. č. 1168, parc.  
č. 1171, parc. č. 1165/1, parc. č. 1164/55, parc. č. 1164/56, parc. č. 1164/57, parc. č. 1164/58, 
parc. č. 1164/59, parc. č. 1164/25, parc. č. 1164/26, parc. č. 1164/22, parc. č. 1164/23, parc.  
č. 1164/24, parc. č. 1164/31, parc. č. 1164/32, parc. č. 1164/27 a parc. č. 1164/28, vše k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístění technologického zařízení,  
dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0386/2019/MBaI o pronájem části budov na 
parc. č. 1185, parc. č. 1177, parc. č. 1176, parc. č. 1181, parc. č. 1180, parc. č 1172, parc.  
č. 1167, parc. č. 1168, parc. č. 1171, parc. č. 1165/1, parc. č. 1164/55, parc. č. 1164/56, parc.  
č. 1164/57, parc. č. 1164/58, parc. č. 1164/59, parc. č. 1164/25, parc. č. 1164/26, parc.  
č. 1164/22, parc. č. 1164/23, parc. č. 1164/24, parc. č. 1164/31, parc. č. 1164/32, parc.  
č. 1164/27 a parc. č. 1164/28, vše  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování 
umístění technologického zařízení, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 
 
3) projednala žádost ze dne 29. dubna 2019, podanou společností Naši, z. s., sídlem Vrbická 
101/5154, 713 00 Ostrava - Heřmanice, o pronájem části budov na parc. č. 1185, parc.  
č. 1177, parc. č. 1176, parc. č. 1181, parc. č. 1180, parc. č 1172, parc. č. 1167, parc. č. 1168, 
parc. č. 1171, parc. č. 1165/1, parc. č. 1164/55, parc. č. 1164/56, parc. č. 1164/57, parc.  
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č. 1164/58, parc. č. 1164/59, parc. č. 1164/25, parc. č. 1164/26, parc. č. 1164/22, parc.  
č. 1164/23, parc. č. 1164/24, parc. č. 1164/31, parc. č. 1164/32, parc. č. 1164/27 a parc.  
č. 1164/28, vše  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování umístění 
technologického zařízení, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodla o neuzavření nájemní smlouvy č. S 0387/2019/MBaI o pronájem části budov na 
parc. č. 1185, parc. č. 1177, parc. č. 1176, parc. č. 1181, parc. č. 1180, parc. č 1172, parc.  
č. 1167, parc. č. 1168, parc. č. 1171, parc. č. 1165/1, parc. č. 1164/55, parc. č. 1164/56, parc. 
č. 1164/57, parc. č. 1164/58, parc. č. 1164/59, parc. č. 1164/25, parc. č. 1164/26, parc.  
č. 1164/22, parc. č. 1164/23, parc. č. 1164/24, parc. č. 1164/31, parc. č. 1164/32, parc.  
č. 1164/27 a parc. č. 1164/28, vše  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, za účelem provozování 
umístění technologického zařízení, 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: 31. července 2019, 
 
6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy dle tohoto 
usnesení,  
Z: Bc. Martina Stankušová  T: 31. července 2019. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

 

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

 


