Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 17. března
2021
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
920/52/21
921/52/21

922/52/21

Obsah
1) schvaluje program 52. schůze rady městského obvodu konané dne 17. března 2021.
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.
1) projednala návrh na uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS3/2021, vedené pod č. S 0074/2021/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-3/2021,
vedené pod č. S 0074/2021/TAJ, s Českou republikou - Úřadem práce České republiky,
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. března 2021,

923/52/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. března 2021.
1) projednala žádost ze dne 20. ledna 2021, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,
o pronájem pozemku parc. č. 2027/112, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře
20 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/112, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 20 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: 15. dubna 2021,

924/52/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu oznámení záměru pronájmu,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 15. dubna 2021.
1) projednala žádost podanou společností ČEZ Distribuce a. s., sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupena na základě plné moci xxxxx, sídlem xxxxx,
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu,
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2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0075/2021/MBaI o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu
Radvanice a Bartovice, na dotčené části pozemku parc. č. 2785/1, o celkové výměře 190
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, strpět umístění
stavby „Ostrava – Radvanice 2784/7, smyčka NNk“ a umožnit přístup k této stavbě
v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněného
– ČEZ Distribuce a. s., dle přílohy č. 3 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. dubna 2021,

925/52/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. S 0075/2021/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. dubna 2021.
1) projednala žádost ze dne 29. ledna 2021 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupen společností
TRABBAU, a. s., sídlem Lublaňská 1002, 120 00 Praha 2, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 3277/16, NN“, pro pozemek parc.
č. 3277/14, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu,
2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením „Ostrava – Radvanice
3277/16, NN“, pro pozemek parc. č. 3277/14, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 22. února 2021 podanou společností ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupen společností Eltrab
Group s. r. o, sídlem Lublaňská 1002, 120 00 Praha 2, o souhlas s umístěním
a provedením stavby „Ostrava – Radvanice p. č. 2669/1, příp. NNk“, pro pozemek parc.
č. 3226, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu,
4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice
p. č. 2669/1, příp. NNk“, pro pozemek parc. č. 3226, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 2 b) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 17. února 2021 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx,
zastoupeným xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby „ČOV
pro novostavbu rodinného domu vč. doplňkových staveb v Radvanicích“, pro pozemek
parc. č. 518/1, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „ČOV pro novostavbu
rodinného domu vč. doplňkových staveb v Radvanicích“, pro pozemek parc. č. 518/1,
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. dubna 2021,

926/52/21
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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. dubna 2021.
1) projednala žádost ze dne 25. února 2021 podanou paní xxxxx, xxxxx, dle přílohy
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č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 513/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 1.483 m2, parc. č. 488/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 3.736 m2 a parc. č. 519/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 1.018 m2, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, které jsou
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice
a Bartovice, z důvodu konání akce „MICHALRUN – trailový a silniční běh v Ostravě
Michálkovicích“,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 10. dubna 2021,

927/52/21

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu souhlasu se vstupem
na pozemky, dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. dubna 2021.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové
organizace, o změnu charakteru transferu poskytnutého z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice z důvodu nákupu konvektomatu dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2) schvaluje změnu rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to Základní školy
Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, se sídlem Vrchlického 5,
Ostrava-Radvanice, IČ 709 877 34, a to změnou charakteru účelového transferu
z neinvestičního na investiční ve výši 349.993,00 Kč dle důvodové zprávy,

928/52/21

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení rady
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 31. března 2021.
1) projednala návrh darovací smlouvy č. S 0076/2021/SŘDaŽP dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření darovací smlouvy č. S 0076/2021/SŘDaŽP na finanční dar
ve výši 113.080,-- Kč bez DPH určený k celoročnímu čištění místních komunikací
a parkovišť s dárcem
Liberty Ostrava a.s.
Sídlo: Vratimovská 689/117, PSČ 719 00 Ostrava-Kunčice
IČ: 45193258
DIČ: CZ45193258
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,

929/52/21
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4) zmocňuje starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu darovací
smlouvy č. S 0076/2021/SŘDaŽP dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. března 2021.
1) projednala žádost Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, o souhlas zřizovatele s realizací projektu „Multifunkční hřiště základní školy
na p. č. 1346, k. ú. Bartovice“, s předložením žádosti o podporu na jeho realizaci
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v rámci dotačního programu Národní sportovní agentury, Program č. 162 52, Regionální
sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – investice
do 10 mil. Kč, a s poskytnutím (převodem) potřebných financí na jeho realizaci,
a to v celkové výši 4,9 mil. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s realizací projektu „Multifunkční hřiště základní školy na p. č. 1346,
k. ú. Bartovice“ na části pozemku parc. č. 1346 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
svěřeného do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice a hospodaření
se svěřeným majetkem obce Základní škole Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) souhlasí s předložením žádosti o podporu na realizaci projektu „Multifunkční hřiště
základní školy na p. č. 1346, k. ú. Bartovice“ v rámci dotačního programu Národní
sportovní agentury, Program č. 16252, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024,
Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu,
4) souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování
realizace projektu „Multifunkční hřiště základní školy na p. č. 1346, k. ú. Bartovice“
z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,
a to v celkové výši 4,9 mil. Kč převedením na účet Základní školy Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, příspěvková organizace,
5) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu souhlasného stanoviska zřizovatele
dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 18. března 2021,
6) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat žadatele o usnesení
dle bodů č. 2, č. 3 a č. 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Ivana Bollogová
T: 18. března 2021,

930/52/21

7) ukládá ředitelce Základní školy Ostrava–Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková
organizace, zajistit realizaci dle bodů č. 2 a č. 3 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Hana Ostřanská
T: dle zadávacích podmínek výzvy.
1) projednala návrh dodatku č. 1, vedeného pod č. S 0071/2021/MBaI, ke smlouvě
o dílo č. S 0359/2020/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Radvanice a Bartovice a společností MIJO - STAV stavby, s. r. o.,
Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27833551, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 1, vedený pod č. S 0071/2021/MBaI, ke smlouvě o dílo
č. S 0359/2020/MBaI, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Radvanice a Bartovice a společností MIJO - STAV stavby, s. r. o., 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: 19. března 2021,
4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1, vedeného pod
č. S 0071/2021/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0359/2020/MBaI, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 19. března 2021.
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52. schůze ze dne 17. března 2021

1) projednala návrh na zadání veřejné zakázky pod názvem „Realizace discgolfového
hřiště v areálu sadu Šporovnice“, v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávky a služby v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných
zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky pod názvem „Realizace discgolfového hřiště
v areálu sadu Šporovnice“ v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky a služby v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a dle vnitřní směrnice č. 2/2016 pro zadávání veřejných
zakázek městského obvodu a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu
a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic odboru majetkového,
bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
2. Jana Cielecká, pověřena vedením odboru majetkového, bytového a investic
3. Ing. Svatopluk Janečka, specialista přípravy a realizace investic odboru majetkového,
bytového a investic
náhradníci členů
1. Bc. Martina Stankušová, místostarostka
2. Martina Neuwirthová, DiS, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Mgr. Kateřina Zdražilová, tajemnice

932/52/21

4) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smluv o dílo na předmětnou veřejnou
zakázku radě městského obvodu k projednání dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: dle zákonných lhůt.
1) projednala žádost JSDH Ostrava – Radvanice, o jmenování nových členů do JSDH
Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) jmenuje nové členy do jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava - Radvanice
v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) 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 požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. dubna 2021:
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- xxxxx, nar. xxxxx
- 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: 31. března 2021,

933/52/21

4) zmocňuje velitele jednotky JSDH Ostrava – Radvanice, k podpisu jmenování člena
jednotky, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Richard Dudek, DiS.
T: 31. března 2021.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se
zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517
o
8 tis. Kč
zvyšují daňové příjmy
na pol. 1511

o 900 tis. Kč

zvyšují nedaňové příjmy
na § 2212, pol. 2321

o 113 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 6171, pol. 51xx
na § 3113, pol. 51xx

o 13 tis. Kč
o 130 tis. Kč

snižují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121, org. 1700082000000
na § 3639, pol. 6901

o 2 929 tis. Kč
o 1 900 tis. Kč

snižují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3113, pol. 5331

o 350 tis. Kč

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy
na § 6330, pol. 4137, org. 517
o 72 tis. Kč

934/52/21
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zvyšují běžné výdaje
na § 3612, pol. 5xxx, ÚZ 7608
na § 3639, pol. 5xxx
na § 2212, pol. 5xxx

o
8 tis. Kč
o 800 tis. Kč
o 113 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6121, org. 1700017000000

o 100 tis. Kč

zvyšují transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
na § 3113, pol. 6351, org. 1700082000000
na § 3113, pol. 6351

o 4 900 tis. Kč
o 350 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 26. března 2021.
1) projednala návrh na uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-4/2021, vedené pod
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č. S 0083/2021/TAJ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-4/2021, vedené pod
č. S 0083/2021/TAJ, s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ 72496991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. března 2021,

935/52/21

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. března 2021.
1) projednala nabídku k odkupu podílu pozemků pod komunikací podanou dne 2. března
2021, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, který je podílovým vlastníkem ½ pozemků
parc. č. xxxxx, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 4.165 m2 a parc. č.
xxxx, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3.198 m2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 a 4 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s výkupem podílu 1/2 a následným svěřením pozemků parc.
č. 3212/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 4.165 m2 a parc. č.
3213, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3.198 m2, vše v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,
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: 10. dubna 2021,

936/52/21

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. dubna 2021.
1) bere na vědomí zápis č. 3/2021 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0086/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0087/2021/MBaI s xxxxx, trvale
bytem xxxxx, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu
bytu č. 14, na ulici xxxxx, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu,
5) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu vedenou pod
č. S 0088/2021/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, ke dni 31. března 2021, dle přílohy
č. 4 b) předloženého materiálu,
6) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic
zajistit realizaci, dle tohoto usnesení,
Z: Jana Cielecká
T: 30. dubna 2021,
7) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dokumentů, dle tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 30. dubna 2021.
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1) projednala žádost statutárního města Ostravy o stanovisko k odkoupení a následnému
svěření pozemků, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do správy městskému obvodu
Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku parc. č. 2073/2, neplodná půda, ostatní plocha, o celkové výměře 1.654 m2,
- pozemku parc. č. 2072/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 1.917 m2,
dle příloh č. 1, 2 a 5 předloženého materiálu,
2) rozhodla souhlasit s odkoupením a následným svěřením pozemků v k. ú. Radvanice,
obec Ostrava, do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to:
- pozemku parc. č. 2073/2, neplodná půda, ostatní plocha, o celkové výměře 1.654 m2,
- pozemku parc. č. 2072/2, trvalý travní porost, o celkové výměře 1.917 m2,
dle přílohy č. 3 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. dubna 2021,

Tisková
oprava
usnesení č.
919/51/21 z
3. března
2021

4) ukládá místostarostce městského obvodu zaslat písemné vyjádření statutárnímu městu
Ostrava, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Martina Stankušová
T: 10. dubna 2021.
v bodě 2) nahrazuje text „část pozemku parc. č. 3266/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, nově označeného jako parc. č. 3266/17, o výměře 25 m2“ textem „část
pozemku parc. č. 3266/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeného jako
parc. č. 3266/17, o výměře 26 m2“, v příloze č. 3 materiálu nahrazuje text „část
pozemku parc. č. 3266/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeného jako
parc. č. 3266/17, o výměře 25 m2“ textem „část pozemku parc. č. 3266/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, nově označeného jako parc. č. 3266/17, o výměře 26 m2“.

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Bc. Martina Stankušová
místostarostka

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