Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
74. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 18. října 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1432/74/17
1433/74/17

Obsah
1) schvaluje program 74. schůze rady městského obvodu konané dne 18. října 2017.
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,
2110/90/14 z 10. září 2014,
11/1/14 z 19. listopadu 2014,
109/6/15 z 11. února 2015,
186/10/15 z 8. dubna 2015,
239/13/15 z 20. května 2015,
241/13/15 z 20. května 2015,
249/13/15 z 20. května 2015,
537/27/15 z 2. prosince 2015,
631/31/16 z 10. února 2016,
890/47/16 z 21. září 2016,
902/47/16 z 21. září 2016,
ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

1434/74/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala žádost ze dne 13. září 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku parc. č. 2027/48, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 24 m2 v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 2027/48, zastavěná plocha
a nádvoří, o celkové výměře 24 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. října 2017,
4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu oznámení záměrů pronájmů dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2017.
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1) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 47195355, zastoupena na základě plné moci firmou Ing. Martin Barteček, se 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 kabelového vedení NN,
s názvem „Ostrava – Bartovice 2004/15, Kusák, NNk“, číslo IP-12-8021143/2, a to na části
pozemku parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 6 m2,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0532/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kabelového vedení NN, s názvem
„Ostrava – Bartovice 2004/15, Kusák, NNk“, číslo IP-12-8021143/2 a to na části pozemku
parc. č. 2033, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 6 m2,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ 47195355, zastoupena na základě plné moci firmou NOVPRO FM, s. r. o.,
se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemního vedení NN,
s názvem „Ostrava – Radvanice, Turgeněvova, Kozel, NN“, číslo IV-12-8013967,
a to na části pozemku parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu
služebnosti cca 70 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a) a 2 b) předloženého
materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0535/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemního vedení NN, s názvem
„Ostrava – Radvanice, Turgeněvova, Kozel, NN“, číslo IV-12-8013967 a to na části pozemku
parc. č. 583/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 70 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. října 2017,

1436/74/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0532/2017/MBaI a č. S 0535/2017/MBaI o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit
a provést stavbu, dle bodů č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2017.
1) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0527/2017/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č.
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

S

0528/2017/MBaI

3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 516/2014/MBaI uzavřené dne 29. prosince 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0529/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 629/2015/MBaI uzavřené dne 26. října 2015, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6)
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s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 449/2016/MBaI uzavřené dne 29. září 2016, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0531/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
9) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 647/2015/MBaI uzavřené dne 27. října 2015, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,
10) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0533/2017/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
11) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 3/2015/MBaI uzavřené dne 26. ledna 2015, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
12) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0534/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,
13) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodů č. 1, 2, 4, 6, 8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 30. listopadu 2017,

1437/74/17

1438/74/17

14) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatků a smluv dle bodů č. 1, 2, 4, 6,
8, 10 a 12 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2017.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 15/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápis o provedené
kontrole kontrolního výboru ze dne 18. září 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru a zápis o provedené kontrole Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice
a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: dle termínu zastupitelstva.
1) bere na vědomí protokol z otevírání obálek a posouzení nabídek k záměru prodeje dřevní
hmoty pokácených stromů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ve správě městského
obvodu Radvanice a Bartovice, rostoucích na pozemku parc. č. 785/1 v k. ú. Radvanice,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření kupní smlouvy č. S 0536/2017/MBaI s paní xxxxx, trvale bytem
xxxxx, na prodej dřevní hmoty pokácených stromů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
ve správě městského obvodu Radvanice a Bartovice, rostoucích na pozemku parc. č. 785/1
v k. ú. Radvanice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. října 2017,

1439/74/17
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu kupní smlouvy č. S 0536/2017/MBaI
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. října 2017.
1) projednala žádost o ukončení nájmu části štítové zdi obytného domu na ul. Těšínská
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1104/259 v Ostravě – Radvanicích dohodou a dále žádost o prominutí nájmu za období
nevyužívání předmětné plochy k reklamním účelům, podanou společností ŠMÍRA - PRINT
ENTERPRISES, a. s., sídlem Bořivojova 646/50, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ 04670329,
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla nesouhlasit s uzavřením dohody o ukončení nájmu části štítové zdi obytného
domu na ul. Těšínská 1104/259 v Ostravě – Radvanicích se společností ŠMÍRA - PRINT
ENTERPRISES, a. s. ke dni 31. října 2017 a uplatnit tříměsíční výpovědní lhůtu –
tj. ukončení nájmu ke dni 30. listopadu 2017,
3) rozhodla nesouhlasit s prominutím dlužného nájemného za období od 1. ledna 2017
do 30. listopadu 2017 ve výši 48 080,- Kč,

1440/74/17

4) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic informovat žadatele dle bodů č. 2 a 3 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. listopadu 2017.
1) projednala návrh souhlasného prohlášení společnosti CANIS SAFETY a.s., se sídlem
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí se souhlasným prohlášením mezi statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
a společností CANIS SAFETY a.s., se sídlem Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00
Praha 9, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 30. listopadu 2017,

1441/74/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasného prohlášení dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2017.
1) projednala žádost pana xxxxx, bytem xxxxx, týkající se vydání stanoviska správce toku
k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do bezejmenného přítoku vodního toku
Lučina dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí jako správce bezejmenného vodního toku ID 10213709, levostranného přítoku
Lučiny v km 8,25 s vypouštěním předčištěných odpadních vod do tohoto toku za podmínek
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: 31. října 2017,

1442/74/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu stanoviska rady městského obvodu
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2017.
1) projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vzniklého na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, v platném znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
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vzniklého na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, v platném znění 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: 2. listopadu 2017,

1443/74/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu stanoviska
městského obvodu dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 2. listopadu 2017.
1) projednala návrh na zadání nové 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 „Projektová dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka,
odvodnění v Ostravě - Bartovicích“ a návrh na zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům
v rozsahu a za podmínek příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) rozhodla o zadání nové 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 „Projektová dokumentace pro územní řízení - Úprava Podleského potoka,
odvodnění v Ostravě - Bartovicích“ a o zaslání výzvy k podání nabídky uchazečům v rozsahu
a za podmínek příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
3) jmenuje:
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
2. Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
3. Věra Tomášková, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
náhradníci členů
1. Mgr. Šárka Tekielová, starostka
2. Jana Maslovská, referent odboru majetkového, bytového a investic
3. Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

1444/74/17
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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: 13. prosince 2017.
1) projednala Příkaz č. 2/2017, kterým se stanovuje plán inventur městského obvodu
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Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) schvaluje Příkaz č. 2/2017, kterým se stanovuje plán inventur městského obvodu
Radvanice a Bartovice k 31. prosinci 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá tajemnici úřadu zajistit realizaci příkazu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Ing. Renata Nytrová
T: 31. ledna 2018,
4) bere na vědomí ukončení funkce jednatelky Ústřední inventarizační komise Ing. Kateřiny
Kusynové, bývalé zaměstnankyně Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,

1445/74/17

5) jmenuje Ing. Kateřinu Poskerovou, zaměstnankyni Úřadu městského obvodu Radvanice
a Bartovice, jednatelkou Ústřední inventarizační komise Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice, a to s účinností od 19. října 2017.
1) schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017, kterým se
zvyšují ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 104x13013
na pol. 4116, ÚZ 13017

o
o

800 tis. Kč
13 tis. Kč

zvyšují běžné příjmy
na § 3612, pol. 2324
na § 3613, pol. 2324
na § 5512, pol. 2324, org. 16
na § 5512, pol. 2324, org. 17
na § 6171, pol. 2324
na § 3639, pol. 2324
na § 3639, pol. 2131

o
o
o
o
o
o
o

15 tis. Kč
3 tis. Kč
33 tis. Kč
4 tis. Kč
128 tis. Kč
11 tis. Kč
40 tis. Kč

snižují běžné výdaje
na § 2219, pol. 5171
na § 6409, pol. 5901

o
o

200 tis. Kč
228 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje
na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013
na § 3745, pol. 5132, ÚZ 13017
na § 3612, pol. 51xx
na § 3613, pol. 51xx
na § 5512, pol. 515x, org. 16
na § 5512, pol. 515x, org. 17
na § 6171, pol. 51xx
na § 6171, pol. 5171
na § 3429, pol. 5222
na § 3419, pol. 5222
na § 5512, pol. 5222, org. 17
na § 4399, pol. 5xxx

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

800 tis. Kč
13 tis. Kč
15 tis. Kč
3 tis. Kč
33 tis. Kč
4 tis. Kč
128 tis. Kč
11 tis. Kč
100 tis. Kč
48 tis. Kč
20 tis. Kč
60 tis. Kč

zvyšují kapitálové výdaje
na § 3632, pol. 6121
na § 2219, pol. 6121

o
o

40 tis. Kč
200 tis. Kč

2) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu
č. 1 tohoto usnesení,
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Z: Ing. Renáta Spěváková
T: 27. října 2017.
1) projednala žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a návrh na poskytnutí
finančních darů z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2017 dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu,
2) rozhodla o poskytnutí finančních darů z rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu
Radvanice a Bartovice na rok 2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

1447/74/17

4) zmocňuje místostarostu k podpisu darovacích smluv se subjekty dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. října 2017.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0543/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0263/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Udržovací práce na chodnících
ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - II. etapa“ dle příloh č. 1, 2 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0543/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0263/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Udržovací práce na chodnících
ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - II. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření dodatku č. 1 (S 0543/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0263/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 6. listopadu 2017,

1448/74/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 (S 0543/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0263/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 6. listopadu 2017.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0541/2017/MBaI o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN na byt č. 4, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností ČEZ Prodej
s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0541/2017/MBaI o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí NN č. 0200496364 se společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh plné moci mezi společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice
k zajištění dodávek elektřiny na byt č. 4, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4) rozhodla souhlasit s plnou mocí k zajištění dodávek elektřiny do bytu č. 4, na ulici Pátova
656/4, Ostrava-Radvanice, společnosti ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53
Praha 4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5) projednala návrh smlouvy č. S 0542/2017/MBaI o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN na byt č. 8, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností ČEZ Prodej
s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0542/2017/MBaI o sdružených službách dodávky
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elektřiny ze sítí NN č. 0200496278 se společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
7) projednala návrh plné moci mezi společností ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425,
140 53 Praha 4 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice
k zajištění dodávek elektřiny na byt č. 8, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
8) rozhodla souhlasit s plnou mocí k zajištění dodávek elektřiny do bytu č. 8, na ulici Pátova
656/4, Ostrava-Radvanice, společnosti ČEZ Prodej s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53
Praha 4, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 30. listopadu 2017,
10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o sdružených službách dodávky
elektřiny a plných mocí k zajištění dodávek dle bodu 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 30. listopadu 2017.

Mgr. Šárka Tekielová
starostka
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Bc. Aleš Boháč, MBA,
místostarosta

