Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
77. schůze Rady městského obvodu Radvanice
a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
1480/77/17
1481/77/17

Obsah
1) schvaluje program 77. schůze rady městského obvodu konané dne 29. listopadu 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,

1482/77/17

2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení:
č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002,
č. 170/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016,
č. 234/17/17 ze dne 21. září 2017
zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení
zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského
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obvodu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. prosince 2017.
1) schvaluje termíny konání schůzí rady městského obvodu v 1. pololetí roku 2018
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
1) bere na vědomí vzdání se funkce člena Komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy
rady městského obvodu Ing. Jaromíra Slívy ke dni 20. listopadu 2017 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
1) projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0711/2015 uzavřené s FABEX MEDIA
s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0711/2015 uzavřené s FABEX
MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, IČ 26849976, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí zajistit realizaci úkolu, dle bodu
č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Kateřina Zdražilová
T: 31. prosince 2017,

1486/77/17

1487/77/17

4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0711/2015 uzavřené s FABEX MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova
651/16, IČ 26849976, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) bere na vědomí zápis č. 8/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 18. října 2017 dle příloh
předloženého materiálu,
2) bere na vědomí zápis č. 9/2017 z jednání komise životního prostředí, bezpečnosti
a dopravy při Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice ze dne 15. listopadu 2017
dle příloh předloženého materiálu.
1) rozhodla na základě protokolu o otevírání nabídek, protokolu hodnocení nabídek o pořadí
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Projektová dokumentace
pro územní řízení - Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - Bartovicích“ o výběru
nejvýhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0424/2017/SŘDaŽP se zhotovitelem:
HydroIdea s.r.o., Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, IČ 02929368, dle příloh č. 1, 2, 3
předloženého materiálu,
2) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0424/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto
usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 13. prosince 2017,

1488/77/17

3) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy
o dílo č. S 0424/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 1 tohoto usnesení
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 13. prosince 2017.
1) projednala návrh na uzavření smlouvy o dílo č. S 0601/2017/SŘDaŽP na sběr, odvoz
a likvidaci stavební sutě ze sběrného dvoru v Ostravě – Radvanicích se zhotovitelem OZO
Ostrava s.r.o., IČ 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice
dle přílohy předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo č. S 0601/2017/SŘDaŽP na sběr, odvoz a likvidaci
stavební sutě ze sběrného dvoru v Ostravě – Radvanicích se zhotovitelem OZO Ostrava s.r.o.,
IČ 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava – Kunčice dle přílohy
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předloženého materiálu,
3) uděluje výjimku dle ust. čl. XVIII, odst. 2 vnitřního předpisu č. 2/2016 ze způsobu zadání
veřejné zakázky, tj. povoluje výjimku zadání zakázky bez výběru zhotovitele, a to přímo
jednomu zhotoviteli,
4) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit všechny
potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0601/2017/SŘDaŽP na sběr, odvoz a likvidaci
stavební sutě ze sběrného dvoru v Ostravě – Radvanicích dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 31. prosince 2017,

1489/77/17

5) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo
č. S 0601/2017/SŘDaŽP na sběr, odvoz likvidaci stavební sutě ze sběrného dvoru v Ostravě –
Radvanicích dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 31. prosince 2017.
1) rozhodla o odpisu nedobytné pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu
Radvanice a Bartovice za xxxxx, bytem xxxxx, ve výši 19.388,- Kč, za škodu způsobenou
statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) vzala na vědomí stanovisko k vymáhání nároku statutárního města Ostrava, městského
obvodu Radvanice a Bartovice za společností Ratifico s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00
Praha 8 – Libeň, IČ 24772 976 ve výši 35.282,56 Kč za korekci výše podpory udělenou SFŽP
ČR, dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu,
3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice rozhodnout o odpisu
pohledávky dle bodu č. 2 předloženého materiálu,

1490/77/17

1491/77/17

4) ukládá místostarostovi předložit návrh na odpis pohledávky dle bodu č. 2 předloženého
materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 14. prosince 2017.
1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice č. 16/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) ukládá starostce městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit zápis z jednání
kontrolního výboru Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. prosince 2017.
1) projednala sdělení ředitelek Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8,
příspěvková organizace, Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková
organizace a Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace
dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto materiálu,
2)
a) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za rok 2017 ve výši 20.000,- Kč pro ředitelku
Mateřské školy Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, za vykonání
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
b) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za rok 2017 ve výši 20.000,- Kč pro ředitelku
Mateřské školy Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, za vykonání
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
c) souhlasí s poskytnutím mimořádné odměny za rok 2017 ve výši 20.000,- Kč pro ředitelku
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Základní školy Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, za vykonání
mimořádných či zvlášť významných úkolů dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,

1492/77/17

3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelky příspěvkových
organizací obce o usnesení rady městského obvodu dle bodu č. 2,
Z: Mgr. Martina Škovránová
T: 1. prosince 2017.
1) bere na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice
a Bartovice za leden – září 2017 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu včetně
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 2017 dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,

1493/77/17

3) ukládá místostarostovi městského obvodu předložit plnění příjmů a čerpání výdajů
rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice za leden – září 2017 dle přílohy č. 1 a 2
předloženého materiálu včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3
předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 14. prosince 2017.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0598/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0450/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava VO v areálu bývalého
koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0598/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0450/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Oprava VO v areálu bývalého
koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ 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 0598/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0450/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 1. prosince 2017,

1494/77/17

4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 (S 0598/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. prosince 2017.
1) projednala žádost ze dne 13. září 2017, podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, o pronájem
pozemku pod garáží 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 uzavření nájemní smlouvy č. S 0599/2017/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: Petra Janečková
T: 15. prosince 2017,

1495/77/17
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4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu nájemní smlouvy č. S 0599/2017/MBaI,
dle bodu č. 2 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. prosince 2017.
1) projednala žádost ze dne 18. října 2017 podanou panem xxxxx, bytem xxxxx, zastoupený
na základě plné moci firmou Karla Kuchařová, se sídlem U Vodojemu 78, 739 34

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

77. schůze ze dne 29. listopadu 2017

Václavovice, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo
umístit a provést stavbu kanalizační přípojky DN, a to na části pozemku parc. č. 3267/2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 35 m2, v k. ú. Radvanice, obec
Ostrava, dle příloh č. 1 a) a 1 b) předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0603/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu kanalizační přípojky, a to na části
pozemku parc. č. 3267/2, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 35
m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 c) předloženého materiálu,
3) projednala žádost ze dne 18. října 2017 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 47195355, zastoupenou 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 podzemního kabelového vedení NN, s názvem „Ostrava – 19-38/2, Hutňan,
NN“, číslo IV-12-8013767/2 a to na části pozemku parc. č. 2006, ostatní komunikace, ostatní
plocha, v rozsahu služebnosti cca 20 m2, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle příloh č. 2 a)
a 2 b) předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0606/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu podzemního kabelového vedení NN,
s názvem „Ostrava – 19-38/2, Hutňan, NN“, číslo IV-12-8013767/2 a to na části pozemku
parc. č. 2006, ostatní komunikace, ostatní plocha, v rozsahu služebnosti cca 20 m2,
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 c) předloženého materiálu,
5) projednala žádost ze dne 25. října 2017 podanou společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 47195355, zastoupenou 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 kabelového vedení, s názvem „Ostrava-Radvanice 3167/2, Skyba, NNk“, číslo IP12-8021233/03 a to na části pozemku parc. č. 3262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
v rozsahu služebnosti cca 4 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle příloh č. 3 a) a 3 b)
předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0605/2017/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu zemního kabelového vedení,
s názvem „Ostrava-Radvanice 3167/2, Skyba, NNk“, číslo IP-12-8021233/03 a to na části
pozemku parc. č. 3262/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu služebnosti cca 4 m2,
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 c) předloženého materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci, dle bodů č. 2, 4 a 6 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. prosince 2017,

1496/77/17

10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o smlouvách budoucích
č. S 0603/2017/MBaI, S 0605/2017/MBaI a S 0606/2017/MBaI o zřízení služebností
a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 15. prosince 2017.
1) schvaluje termín a místo konání 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice dne 14. prosince 2017 v 16:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Ostravě-Radvanicích,
a stanoví návrh programu zasedání:
-
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16:00 hodin – zahájení
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Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 18. zasedání
Volba návrhové komise

-

Poř. č.

Název materiálu

1

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského Mgr. Šárka Tekielová
obvodu
Zápisy z jednání kontrolního výboru a zápis Mgr. Šárka Tekielová
o provedené kontrole
Zápis z jednání finančního výboru
Bc. Aleš Boháč, MBA

2
3
4
5

6
7

8

1497/77/17

77. schůze ze dne 29. listopadu 2017

Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského
obvodu za leden – září 2017
Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2018
a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 –
2021
Návrh na stanovení nové výše měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva
Návrh Statutu sociálního fondu zaměstnanců
statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu
městského obvodu Radvanice a Bartovice a členů
Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice
Návrh na odpis pohledávky

Předkladatel materiálu

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

Bc. Aleš Boháč, MBA

- Diskuze
- Závěr.
1) projednala návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého
majetku statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy,
městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodu 2) tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 15. prosince 2017,

1498/77/17

4) ukládá předsedkyni likvidační komise vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
Z: Žaneta Rojíčková
T: 15. prosince 2017.
1) projednala návrh Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy
zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice a členů Zastupitelstva
městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit s účinností od 1. ledna 2018 Statut
sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice a členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice
a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s úpravou ustanovení o způsobu výplaty
příspěvků dle stanoviska odborové organizace, a zároveň zrušit s účinností k 31. prosinci
2017 Statut sociálního fondu schválený dne 13. prosince 2012 usnesením č. 149/13/12,
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3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout v souladu s ust. § 80 odst. 1)
písm a), a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o poskytnutí příspěvku na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi nebo neuvolněnému
členovi zastupitelstva městského obvodu pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců,
že spolu vstupují do manželství s účinností od 1. ledna 2018, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout v souladu s ust. § 80 odst. 1)
písm, b) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o poskytnutí příspěvku na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi a místostarostovi městského obvodu
v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech s účinností od 1. ledna
2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
5) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout v souladu s ust. § 80 odst. 1)
písm, d) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o poskytnutí příspěvku na stravování
uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu s účinností od 1. ledna 2018, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu,

1499/77/17

6) ukládá starostce městského obvodu předložit návrh Statutu sociálního fondu a doporučení
dle bodů 2) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu k projednání,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 14. prosince 2017.
1) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 631/2015/MBaI uzavřené dne 26. října 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0610/2017/MBaI s xxxxx, trvale bytem
xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy
č. 648/2015/MBaI uzavřené dne 26. října 2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č.
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

S

0611/2017/MBaI

5) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
6) rozhodla o uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. S 0613/2017/MBaI
s xxxxx, trvale bytem xxxxx, k 30. listopadu 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
7) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o udělení souhlasu k podnájmu bytu třetí
osobě, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
8) neuděluje souhlas k podnájmu bytu třetí osobě, tj. xxxxx, k nájemní smlouvě
č. 10/2016/MBaI uzavřené s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého
materiálu,
9) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit
realizaci dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,
10) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku, nesouhlasu, dohody a smlouvy
dle bodů č. 2, 4, 6 a 8 tohoto usnesení,
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Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala návrh smlouvy č. S 0615/2017/MBaI o připojení k distribuční soustavě na byt
č. 4, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0615/2017/MBaI o připojení k distribuční soustavě
č. 320090115151 se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3) projednala návrh smlouvy č. S 0616/2017/MBaI o připojení k distribuční soustavě na byt
č. 8, na ulici Pátova 656/4, Ostrava-Radvanice se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0616/2017/MBaI o připojení k distribuční soustavě
č. 320090115152 se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
5) ukládá zaměstnankyni pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkového, bytového
a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Petra Janečková
T: 31. prosince 2017,

1501/77/17

6) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv o připojení k distribuční soustavě
k zajištění montáže plynoměru dle bodu 2 a 4 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2017.
1) projednala návrh na uzavření dodatku č. 1 (S 0614/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0429/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Opravy místních komunikací“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2) souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 (S 0614/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0429/2017/SŘDaŽP na stavební práce pod názvem „Opravy místních komunikací“
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 0614/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo
č. S 0429/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2. tohoto usnesení,
Z: Ing. Věra Raisová
T: 1. prosince 2017,
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku
č. 1 (S 0614/2017/SŘDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0429/2017/SŘDaŽP, dle bodu č. 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 1. prosince 2017.

Bc. Aleš Boháč, MBA,
místostarosta
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