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Usnesení 32. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 25. března 
2020 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo usnesení Obsah 

564/32/20 1) schvaluje program 32. schůze rady městského obvodu konané dne 25. března 2020 

formou on-line telekonference. 

565/32/20 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. 

566/32/20 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se  

 

snižují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5xxx o 400 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 5213, pol. 5xxx o 400 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 27. března 2020. 

567/32/20 1) projednala návrh výpovědi z nájmu bytu xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o schválení výpovědi z nájmu bytu xxxxx, bytem xxxxx, dle přílohy  

č. 1 tohoto usnesení, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového  

a investic zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. dubna 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu výpovědi, dle tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. dubna 2020. 

568/32/20 1) projednala návrh o bezúplatném předání projektové dokumentace pod názvem 

„Rekonstrukce chodníku na ul. Karvinská v úseku Hviezdoslavova -Vrchlického“  

k realizaci společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČ 27595567, v celkové hodnotě 166.980,00 Kč dle příloh č. 1, 2, 3 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o bezúplatném předání projektové dokumentace pod názvem 

„Rekonstrukce chodníku na ul. Karvinská v úseku Hviezdoslavova -Vrchlického“  

k realizaci společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem,  
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32. schůze ze dne 25. března 2020 

IČ 27595567, v celkové hodnotě 166.980,00 Kč, 

 

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

realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová    T: 31. března 2020, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu protokolu 

o předání projektové dokumentace dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 31. března 2020. 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA    

starosta 

 

 

 

 

Bc. Martina Stankušová    

Místostarostka 

 

 

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


