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Usnesení 50. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 17. února 
2021 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

885/50/21 1) schvaluje program 50. schůze rady městského obvodu konané dne 17. února 2021. 

886/50/21 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. 

887/50/21 1) bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2020 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. 

888/50/21 1) bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) ukládá místostarostce městského obvodu předložit Zprávu o činnosti Kontrolního 

výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2020 

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

Z: Bc. Martina Stankušová                            T: dle termínu zastupitelstva 

889/50/21 1) bere na vědomí výroční zprávu za rok 2020 orgánů statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu výroční zprávy za rok 2020 

orgánů statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti 

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle bodu č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová                                  T: 1. března 2021, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí úřadu městského obvodu 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2020 orgánů statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, a tuto zároveň zaslat Magistrátu města Ostravy, odboru 

vnitřních věcí, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                      T: 1. března 2021. 

890/50/21 1) projednala obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, za rok 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
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2) bere na vědomí obsah kroniky statutárního města Ostrava, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit tisk kroniky statutárního 

města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Šárka Krkošková                                       T: 30. června 2021. 

891/50/21 1) schvaluje: 

a) konání rozborů hospodaření za rok 2020 příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice: 

- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, 

- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, 

a to dne 10. března 2021, 

 

b) složení rozborové komise: 

- starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice  

- místostarostka městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- předseda finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

- vedoucí odboru sociálních věcí a školství Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, 

 

2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zpracovat časový harmonogram 

konání rozborů hospodaření za rok 2020 u jednotlivých příspěvkových organizací  

a informovat ředitelky příspěvkových organizací, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová  T: 24. února 2021. 

892/50/21 1) projednala základní informace k MAP ORP Ostrava III dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) souhlasí se spoluprací zřizovatele příspěvkových organizací statutárního města 

Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, při přípravě a realizaci projektu 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III“, 

 

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat statutární město Ostrava 

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

Z: Mgr. Ivana Bollogová                   T: 26. února 2021. 

893/50/21 1) projednala návrh na přípravu a záměr podání žádosti o podporu z Ministerstva 

životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva  

č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná, na realizaci akce 

„Zelené střechy – zastávky MHD“ dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení, 

 

2) ukládá starostovi městského obvodu předložit Radě města Ostravy žádost o podporu  

z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

výzva č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná, na realizaci 

akce „Zelené střechy – zastávky MHD“ dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                     T: 23. února 2021, 

 

3) souhlasí, za podmínky souhlasného stanoviska Rady města Ostravy, s podáním 

žádosti o podporu z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, výzva č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, 

průběžná, na realizaci akce „Zelené střechy – zastávky MHD“ dle bodu č. 1 tohoto 

usnesení, 
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4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu žádosti  

o podporu z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, výzva č. 05_20_144 pod názvem MŽP_144. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná, 

na realizaci akce „Zelené střechy – zastávky MHD“ dle bodu č. 1 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                    T: 1. března 2021, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu v případě úspěšnosti projektu „Zelené střechy – 

zastávky MHD“, požádat Radu města Ostravy o předfinancování projektu v roce 2022  

v celkové výši 1.685 tis. Kč,  

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

894/50/21 1) projednala návrh Dodatku č. 1 S 0046/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0601/2017/SŘDaŽP, na zajištění odběru stavební suti od občanů Radvanic  

a Bartovic ve sběrném dvoře na ulici Lihovarská v Ostravě - Radvanicích a následně její 

odvoz a likvidaci, uzavřenou se společností OZO Ostrava, s.r.o., IČ 62300920, se sídlem 

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 S 0046/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  

č. S 0601/2017/SŘDaŽP, na zajištění odběru stavební suti od občanů Radvanic  

a Bartovic ve sběrném dvoře na ulici Lihovarská v Ostravě - Radvanicích a následně její 

odvoz a likvidaci, uzavřenou se společností OZO Ostrava, s.r.o., IČ 62300920, se sídlem 

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice, dle přílohy č. 1 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: 31. března 2021, 

 

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

č. 1 S 0046/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0601/2017/SŘDaŽP dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 31. března 2021. 

895/50/21 1) projednala návrh na uzavření kupní smlouvy č. S 0045/2021/SŘDaŽP na nákup 

použitého lodního skladového kontejneru o velikosti 20" s panem xxxxx, nar. xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření kupní smlouvy č. S 0045/2021/SŘDaŽP na nákup použitého 

lodního skladového kontejneru o velikosti 20" s panem xxxxx,  

nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy předloženého materiálu, 

 

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

realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová                               T: 28. února 2021, 

 

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

smlouvy č. S 0045/2021/SŘDaŽP dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 28. února 2021. 

896/50/21 1) projednala návrh plánu účetních odpisů majetku městského obvodu Radvanice  

a Bartovice na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje plán účetních odpisů majetku městského obvodu Radvanice a Bartovice  

na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit realizaci bodu  
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č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: 31. prosince 2021. 

897/50/21 1) projednala návrh obecně rozhodnout o neuplatňování předkupního práva  

a neodkupování staveb a podílů na stavbách, a to budovách se způsobem využití 

„garáž“, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, od vlastníků či spoluvlastníků s tím, že si ale 

vyhrazuje v případě zájmu městského obvodu o některou z nabídnutých nemovitých 

věcí rozhodnout, za předpokladu vyslovení předchozího souhlasu rady města,  

o uplatnění předkupního práva a její koupi, 

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu akceptovat návrh obecně rozhodnout  

o neuplatňování předkupního práva a neodkupování staveb a podílů na stavbách,  

a to budovách se způsobem využití „garáž“, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

od vlastníků či spoluvlastníků s tím, že si ale vyhrazuje v případě zájmu městského 

obvodu o některou z nabídnutých nemovitých věcí rozhodnout, za předpokladu 

vyslovení předchozího souhlasu rady města, o uplatnění předkupního práva a její koupi,  

 

3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu pověřit místostarostku městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, podepisováním dopisů, kterými budou vlastníci  

či spoluvlastníci nemovitých věcí uvedených v bodě č. 1 tohoto usnesení vyrozuměni  

o neuplatnění předkupního práva (a neodkoupení) nemovitých věcí uvedených v bodě  

č. 1 tohoto usnesení, 

 

4) ukládá místostarostce městského obvodu předložit materiál, dle bodů č. 2 a 3 tohoto 

usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: dle termínu zastupitelstva. 

898/50/21 1) projednala žádost ze dne 11. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/144, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0040/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

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

 

3) projednala žádost ze dne 11. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/145, 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0041/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

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

 

5) projednala žádost ze dne 11. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/162, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

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

 

6) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0042/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

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

 

7) projednala žádost ze dne 11. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/150, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 

22 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0043/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 
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9) projednala žádost ze dne 10. prosince 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 2027/2, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 

m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0044/2021/MBaI s panem xxxxx, bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 5 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: 15. března 2021, 

 

12) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemních smluv  

č. S 0040/2021/MBaI, S 0041/2021/MBaI, S 0042/2021/MBaI, S 0043/2021/MBaI  

a S 0044/2021/MBaI dle bodů č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 15. března 2021. 

899/50/29 1) projednala žádost ze dne 7. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 690/23, 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. 690/23 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 23. září 2020, podanou panem xxxxx, bytem  

xxxxx, o pronájem pozemku parc. č. 3277/16, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 3277/16, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 23 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: 15. března 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmu, 

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2021. 

900/50/21 1) projednala žádost ze dne 26. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem části pozemku parc. č. 275/1, ostatní plocha, o celkové výměře 23 m2,  

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 275/1, ostatní plocha,  

o celkové výměře 23 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) 

předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 28. ledna 2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem části pozemku parc. č. 3209, ostatní plocha o celkové výměře 5,5 m2, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 3209, ostatní plocha  
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o celkové výměře 5,5 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: 15. března 2021, 

 

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

dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. března 2021. 

901/50/21 1) projednala žádost ze dne 11. listopadu 2020, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem garáží na pozemcích parc. č. 2027/46, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 

výměře 26 m2 a parc. č. 2027/87, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 21 m2, 

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

 

2) rozhodla o uzavření nájemní smlouvy č. S 0047/2021/MBaI s panem 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: 28. února 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy  

č. S 0047/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 28. února 2021. 

902/50/21 1) projednala návrh na odepsání pohledávky 

a) ve výši 106.756,00 Kč za xxxxx, trvale hlášen k pobytu na adrese xxxxx,  

z nájemného za byt a služby spojené s užíváním bytu a bezdůvodné obohacení  

za bezesmluvní užívání bytu,  

 

b) ve výši 7.000 Kč za náklady spojené s pohřbením paní xxxxx, 

 

2) 

a) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu odepsat pohledávku ve výši 106.756 Kč 

za xxxxx, trvale hlášen k pobytu na adrese xxxxx, z nájemného za byt a služby spojené  

s užíváním bytu a bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání bytu,  

 

b) souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 7.000 Kč za náklady spojené s pohřbením 

paní xxxxx, 

 

3) ukládá  

a) starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit návrh na odepsání 

pohledávky ve výši 106.756,00 Kč za xxxxx, trvale hlášen k pobytu na adrese xxxxx,  

z nájemného za byt a služby spojené s užíváním bytu a bezdůvodné obohacení  

za bezesmluvní užívání bytu, k projednání zastupitelstvu městského obvodu,  

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

 

b) vedoucí odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková  T: ihned.  

903/50/21 1) projednala žádost ze dne 30. listopadu 2020 společností GasNet, s. r. o., sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností Projekt 2010,  

s. r. o., sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 
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2) souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 113/1, ostatní plocha, neplodná půda,  

o celkové výměře 13.757 m2, parc. č. 2302, vodní plocha, zamokřená plocha, o celkové 

výměře 5.751 m2 a parc. č. 2300, vodní plocha, zamokřená plocha, o celkové výměře 

2.439 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, z důvodu 

příjezdu na stavbu rekonstrukce VTL plynovodu a montážních pruhů celkem cca 502 

m2, s podmínkou, že pozemky výše uvedené, po ukončení stavby budou vráceny  

do původního, provozuschopného stavu a to v rozsahu dotčeného území,  

 

3) projednala žádost ze dne 30. listopadu 2020 společností GasNet, s. r. o., sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností Projekt 2010,  

s. r. o., sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, dle přílohy č. 2 a) předloženého 

materiálu, 

 

4) souhlasí se vstupem na pozemek parc. č. 113/11, ostatní plocha, neplodná půda,  

o celkové výměře 2.076 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, který je ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  

z důvodu příjezdu na stavbu rekonstrukce VTL plynovodu a dočasného záboru 

montážního pruhu cca 89 m2, s podmínkou, že pozemek výše uvedený, po ukončení 

stavby bude vrácen do původního, provozuschopného stavu, a to v rozsahu dotčeného 

území,  

 

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

zajistit realizaci dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. března 2021, 

 

6) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupem  

na pozemky dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2021. 

904/50/21 1) projednala návrh smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0030/2021/MBaI se Základní 

uměleckou školou, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková 

organizace, IČ 61989207, se sídlem Sokolská třída 1179/15, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o zapůjčení nástroje č. S 0030/2021/MBaI se Základní 

uměleckou školou, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková 

organizace, IČ 61989207, se sídlem Sokolská třída 1179/15, 702 00 Ostrava - Moravská 

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: 10. března 2021, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zapůjčení nástroje, 

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2021. 

905/50/21 1) projednala žádost ze dne 18. ledna 2021 podanou společností HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s. r. o., sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Cyklistická trasa úsek J, V Radvanice - 

Michálkovice“, pro pozemky parc. č. 730/12, 730/1, 526/4, 519/1, 513/3, 519/2, 521, 

526/5, 730/16, 727/1, 730/15, 730/8 a 785/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, kde je 

investorem Statutární město Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
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2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Cyklistická trasa úsek  

J, V Radvanice - Michálkovice“, pro pozemky parc. č. 730/12, 730/1, 526/4, 519/1, 

513/3, 519/2, 521, 526/5, 730/16, 727/1, 730/15, 730/8 a 785/1, vše v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 1. února 2021 podanou společností HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s. r. o., sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, o souhlas  

s umístěním a provedením stavby „Cyklistická trasa J, úsek Radvanice - Bartovice“, pro 

pozemky parc. č. 3265/11, 3221/1, 3293/8, 3293/7, 3296/1, 3296/7, 2027/43, 2028/1, 

2022/12, 3272/2, 2073/1 a 113/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, kde je investorem 

Statutární město Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Cyklistická trasa J, 

úsek Radvanice - Bartovice“, pro pozemky parc. č. 3265/11, 3221/1, 3293/8, 3293/7, 

3296/1, 3296/7, 2027/43, 2028/1, 2022/12, 3272/2, 2073/1 a 113/1, vše v k. ú. 

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

 

5) projednala žádost ze dne 13. ledna 2021 podanou společností Projekt 2010, s. r. o., 

sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“, pro pozemky parc. č. 

3221/1, 2027/166, 3271, 2028/1, 3265/11, 3296/1, 3219, 3220 a 3222/2, vše v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, kde je investorem Statutární město Ostrava, dle přílohy č. 3 a) 

předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Odkanalizování 

lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“, pro pozemky parc. č. 3221/1, 2027/166, 3271, 

2028/1, 3265/11, 3296/1, 3219, 3220 a 3222/2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 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: 10. března 2021, 

 

8) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasů vlastníka pozemku  

s umístěním a provedením stavby, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2021. 

906/50/21 1) projednala žádost ze dne 3. prosince 2020 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

ProfiProjekt s. r. o., sídlem Collo louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouv 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu 

podzemní kabelové přípojky NN, a to na částech pozemků parc. č. 3227/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a parc. č. 585, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu služebnosti cca 5 

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

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0032/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemní kabelové přípojky 

NN, a to na části pozemku parc. č. 3227/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 1 c) 

předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0033/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 
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služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemní kabelové přípojky 

NN, a to na části pozemku a parc. č. 585, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 1 d) 

předloženého materiálu, 

 

4) projednala žádost ze dne 18. prosince 2020 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností 

TRABBAU a. s., sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést 

stavbu Ostrava – Radvanice 2669/13, příp. NNk, a to na části pozemku parc. č. 3226, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu 

služebnosti cca 10 bm, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0034/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu Ostrava – Radvanice 2669/13, 

příp. NNk, a to na části pozemku parc. č. 3226, ostatní plocha, ostatní komunikace,  

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 2 c) 

předloženého materiálu, 

 

6) projednala žádost ze dne 16. prosince 2020 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností  

RH elektro s. r. o., sídlem Žižkova 139, 739 61 Třinec, o uzavření smlouvy o smlouvě 

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

Bartovice 731, příp. NNk, a to na části pozemku parc. č. 673, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm,  

dle příloh č. 3 a) a 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0035/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu Ostrava – Bartovice 731, příp. 

NNk, a to na části pozemku parc. č. 673, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 10 bm, dle přílohy č. 3 c) 

předloženého materiálu, 

 

8) projednala žádost ze dne 26. ledna 2021 podanou panem xxxxx, bytem  

xxxxx, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo 

umístit a provést stavbu vodovodní přípojky, a to na části pozemku parc. č. 1899, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 

bm, dle příloh č. 4 a) a 4 b) předloženého materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0037/2021/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení 

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

pozemku parc. č. 1899, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, v rozsahu služebnosti cca 5 bm, dle přílohy č. 4 c) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů č. 2, 3, 5, 7 a 9 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 10. března 2021, 

 

11) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách 

budoucích č. S 0032/2021/MBaI, S 0033/2021/MBaI, S 0034/2021/MBaI,  

S 0035/2021/MBaI a S 0037/2021/MBaI, o zřízení služebností a zakládající právo 

umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 3, 5, 7 a 9 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2021. 
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907/50/21 1) projednala žádost ze dne 13. ledna 2021 podanou společností Projekt 2010 s. r. o.,  

se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, pověřenou Statutárním městem 

Ostrava, o souhlas s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě „Odkanalizování 

lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1 etapa“, pro pozemky parc. č. 3265/11, parc. č. 2028/1 

a parc. č. 3271, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě 

„Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1 etapa“, pro pozemky parc. č. 

3265/11, parc. č. 2028/1 a parc. č. 3271, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená 

správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 b) předloženého 

materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 30. listopadu 2020 podanou společností Projekt 2010 s. r. o.,  

se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, pověřenou společností GasNet , s. r. o., 

o souhlas s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě „REKO VTL Kunčičky 

CEMOS nadz. přechod DN300“, pro pozemek parc. č. 2302, v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě „REKO 

VTL Kunčičky CEMOS nadz. přechod DN300“, pro pozemek parc. č. 2302, v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  

dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu, 

 

5) projednala žádost ze dne 1. února 2021 podanou společností HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s. r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, pověřenou 

Statutárním městem Ostrava, o souhlas s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě 

„Cyklistická trasa J, úsek Radvanice - Bartovice“, pro pozemky parc. č. 3265/11, parc. 

č. 2027/43, parc. č. 2028/1 a parc. č. 113/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 3 a) předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě 

„Cyklistická trasa J, úsek Radvanice - Bartovice“, pro pozemky parc. č. 3265/11, parc. 

č. 2027/43, parc. č. 2028/1 a parc. č. 113/1, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená 

správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 3 b) předloženého 

materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 21. ledna 2021 podanou společností HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s. r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, pověřenou 

Statutárním městem Ostrava, o souhlas s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě 

„Cyklistická trasa úsek J, V Radvanice - Michálkovice“, pro pozemky parc. č. 727/1, 

parc. č. 730/1 a parc. č. 521, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) 

předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o udělení souhlasu s kácením dřevin a udělení plné moci ke stavbě 

„Cyklistická trasa úsek J, V Radvanice - Michálkovice“, pro pozemky parc. č. 727/1, 

parc. č. 730/1 a parc. č. 521, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřená správa 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle bodů 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 10. března 2021, 
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10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu s kácením dřevin  

a plné moci, dle bodů 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 10. března 2021. 

908/50/21 1) projednala návrhy smluv č. S 0050/2021/MBaI a S 0051/2021/MBaI o sdružených 

službách dodávky elektřiny ze sítí NN ve Společenském domě v Ostravě – Bartovicích, 

sídlem Bartovická 459, 717 00 Ostrava – Bartovice, se společností ČEZ Prodej, a. s.,  

se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0050/2021/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN pro kuchyň, se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 

1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0051/2021/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN pro byt, se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 

140 53 Praha 4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká                                     T: 10. března 2021, 

 

5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách 

dodávky elektřiny ze sítí NN, dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA        T: 10. března 2021. 

909/50/21 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, kterým se  

 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3612, org. 617   o   5 785 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 617   o      897 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 617   o   1 500 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517   o   5 984 tis. Kč 

 

zvyšují daňové příjmy 

na pol. 1511       o   1 050 tis. Kč 

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2122      o          4 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 5512, pol. 51xx, org. 17     o          2 tis. Kč 

na § 3111, pol. 51xx      o      128 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5xxx      o      260 tis. Kč 

na § 3729, pol. 5xxx      o      100 tis. Kč 

  

zvyšují běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700075000000 o   4 806 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700074000000 o   1 178 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5021, org. 17     o          2 tis. Kč 

na § 3722, pol. 5xxx      o      100 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3612, pol. 6121, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700051000000 o   6 682 tis. Kč 

na § 3632, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1700029000000  o   1 500 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700049000000   o   1 050 tis. Kč 
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na § 2219, pol. 6122      o        60 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, org. 17000xx000000   o      200 tis. Kč 

 

zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3111, pol. 5331, org. 1     o          4 tis. Kč 

na § 3111, pol. 6351, org. 3     o      128 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 26. února 2021. 

910/50/21 1) projednala návrh na potvrzení referenčních listů společnosti EDS Trade s.r.o.,  

IČ 038 32 210, Čsl. armády1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu,  

 

2) souhlasí s potvrzením referenčních listů staveb „Celoplošné opravy místních 

komunikací v roce 2019“, Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova“ a „Chodník podél 

ulice Čapkovy, Ostrava“, kterou realizovala společnost EDS Trade s.r.o., IČ 038 32 210, 

Čsl. armády1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, dle přílohy č. 2 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: 5. března 2021, 

 

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

listů staveb „Celoplošné opravy místních komunikací v roce 2019“, Úprava křižovatky 

Radvanická x Čapkova“ a „Chodník podél ulice Čapkovy, Ostrava“, dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení,   

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                   T: 5. března 2021. 

911/50/21 1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0053/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0054/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0055/2021/MBaI se xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0056/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0057/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 vedeného pod č. S 0058/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0059/2021/MBaI se xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0060/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 
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9) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0061/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0062/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0063/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 4 vedeného pod č. S 0064/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

13) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 vedeného pod č. S 0065/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

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

č. S 0013/2020/MBaI uzavřené dne 22. ledna 2020, dle přílohy č. 14 a) předloženého 

materiálu,  

 

15) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0066/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 b) předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 28. února 2021, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 28. února 2021. 

912/50/21 1) bere na vědomí zápis č. 2/2021 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0068/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0069/2021/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 28. února 2021, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 28. února 2021. 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

 

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

 


