
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
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Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konané dne 25. května 
2022 
 
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1441/79/22 1) schvaluje program 79. schůze rady městského obvodu konané dne 25. května 2022. 

1442/79/22 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. 

1443/79/22 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.: 

262/19/18 ze dne 8. března 2018, 

92/7/19 ze dne 12. prosince 2019, 202/15/22 ze dne 10. března 2022, 

166/12/21 ze dne 17. června 2021 

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 tajemnici úřadu městského obvodu zajistit realizaci dle bodů 2) a 3) tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Kateřina Zdražilová  T: dle termínu zastupitelstva, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 

městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského 

obvodu, 

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

1444/79/22 1) schvaluje termín a místo konání 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dne 9. června 2022 v 16:00 hodin v hasičské zbrojnici v Ostravě-

Radvanicích, Těšínská 41, a stanoví návrh programu zasedání, s úpravou: 

 

- 16:00 hodin – zahájení 

- Schválení programu 

- Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání 

- Volba ověřovatelů zápisu z 16. zasedání 

- Volba návrhové komise 

 

Poř. Název materiálu Předkladatel materiálu 
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č. 

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 

obvodu 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

2 Zpráva o hospodaření městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za rok 2021 – závěrečný účet a schválení 

účetní závěrky za rok 2021 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

3 Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 

běžného účtu 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

4 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

městského obvodu na rok 2022 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

5 Návrh stanoviska k záměru prodeje pozemků p.č. 

171/1 a 171/10 v k. ú. Radvanice 

 

Bc. Martina Stankušová 

6 Stanovení počtu členů zastupitelstva městského 

obvodu 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA 

 

- Diskuze 

- Závěr.  

1445/79/22 1) projednala žádost ze dne 4. května 2022, podanou paní xxxxx, bytem xxxxx,  

o pronájem pozemku parc. č. 690/15, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 19 

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

 

2) rozhodla o schválení záměru pronájmu pozemku parc. č. 690/15, zastavěná plocha  

a nádvoří, o celkové výměře 19 m2, v k. ú. Radvanice, obec 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: 15. června 2022, 

 

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

dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 15. června 2022. 

1446/79/22 1) projednala 

a) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice 

za rok 2021 – závěrečný účet včetně příloh č. 1 až 14 předloženého materiálu, 

 

b) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021 za rok 2021 pro statutární město Ostrava, 

městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 přeloženého materiálu, 

 

c) zápisy z rozborů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 za organizace:  

- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace  

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

  

d) účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021 za rok 2021 pro   
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- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,  

- MŠ Ostrava-Bartovice, Za ještěrkou 8, příspěvková organizace  

dle příloh č. 16 až 18 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje  

a) účetní závěrku příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, sestavenou ke dni 31. 

12. 2021 za rok 2021, a to   

- ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace,   

- MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace,   

- MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace  

dle příloh č. 16 až 18 předloženého materiálu,  

 

b) výsledek hospodaření a příděly do fondů příspěvkových organizací, a to takto: 

Výsledek hospodaření Rezervní fond Fond odměn

MŠ Radvanice 67 477,03 Kč 67 477,03 Kč 0,00 Kč

MŠ Bartovice 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZŠ Vrchlického 6 768,53 Kč 6 768,53 Kč 0,00 Kč  
 

3) pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství k sepsání protokolu o schválení 

účetních závěrek, 

Z: Mgr. Ivana Bollogová   T: 22. července 2022, 

 

4) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu   

a) schválit  

- zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2021 

(závěrečný účet) včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez 

výhrad,  

- finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021, 

- finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava za rok 2021, 

- finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2021 

dle příloh č. 1 až 14 předloženého materiálu, 

 

b) schválit účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021 za rok 2021 pro statutární město 

Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice dle příloh č. 7 až 11 předloženého 

materiálu, 

 

c) pověřit vedoucí odboru financí a rozpočtu k sepsání protokolu o schválení účetní 

závěrky, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 22. července 2022, 

 

5) ukládá starostovi městského obvodu předložit závěrečný účet městského obvodu za rok 

2021 a účetní závěrku statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za rok 2021 k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1447/79/22 1) bere na vědomí zápis č. 6/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0272/2022/MBaI s xxxxx, a zároveň o 

uzavření dohody o ukončení nájmu bytu vedeném pod č. S 0276/2022/MBaI s xxxxx, 

trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 2 b) a 2 c) předloženého materiálu, 
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3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0274/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

4) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0258/2019/MBaI ze dne 31. května 2019, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0273/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

xxxxx, dle přílohy č. 4 b) předloženého materiálu, 

 

6) projednala žádost xxxxx, trvale bytem xxxxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. S 

0191/2020/MBaI ze dne 22. května 2020, dle přílohy č. 5 a) předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0271/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 5 b) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0262/2022/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 

9) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 vedeného pod č. S 0263/2022/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 

10) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 vedeného pod č. S 0261/2022/MBaI s xxxxx, trvale 

bytem xxxxx, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

 

11) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0264/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

 

12) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0265/2022/MBaI s xxxxx a xxxxx xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 10 

předloženého materiálu, 

 

13) rozhodla o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0266/2022/MBaI se xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

 

14) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0267/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

 

15) rozhodla o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0268/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, 

 

16) rozhodla o uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0269/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu, 

 

17) rozhodla o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu vedeného pod č. S 

0270/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem xxxxx, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká    T: 30. června 2022, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 30. června 2022. 

1448/79/22 1) projednala žádost ze dne 13. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx, 
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zastoupena panem xxxxx, sídlem xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Mobilní dům na parc. č. 629/1, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 629/1, v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Mobilní dům na parc. 

č. 629/1, k. ú. Bartovice“, pro pozemek parc. č. 629/1, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 1 b) předloženého materiálu, 

 

3) projednala žádost ze dne 6. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem  

xxxxx, zastoupena paní xxxxx, xxxxx, o souhlas s umístěním a provedením stavby 

„Oplocení a sjezd na pozemcích města“, pro pozemky parc. č. 1112 a parc. č. 3217/2, vše 

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

 

4) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Oplocení a sjezd na 

pozemcích města“, pro pozemky parc. č. 1112 a parc. č. 3217/2, vše v k. ú. Radvanice, 

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

 

5) projednala žádost ze dne 9. května 2022 podanou společností ČEZ Distribuce a. s., 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, zastoupena společností TRABBAU a. s., sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, o souhlas s umístěním a provedením 

stavby „Ostrava – Radvanice 2938, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 2938 a 2805, vše  

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

 

6) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Ostrava – Radvanice 

2938, příp. NNk“, pro pozemky parc. č. 2938 a 2805, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 3 b) předloženého materiálu, 

 

7) projednala žádost ze dne 11. května 2022 podanou paní xxxxx, bytem xxxxx a panem 

xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeni panem xxxxx, bytem xxxxx, o souhlas s umístěním  

a provedením stavby „Novostavba RD, domovní ČOV, přípojek IS a zpevněných ploch na 

pozemku parc. č. 1685/2, k. ú. Radvanice“, pro pozemky parc. č. 1685/2, 1725, 1716/6  

a 1732, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 a) předloženého materiálu, 

 

8) rozhodla o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby „Novostavba RD, 

domovní ČOV, přípojek IS a zpevněných ploch na pozemku parc. č. 1685/2, k. ú. 

Radvanice“, pro pozemky parc. č. 1685/2, 1725, 1716/6 a 1732, vše v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 4 b) 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: Jana Cielecká   T: 20. června 2022, 

 

10) zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu dokumentů, dle bodů č. 2, 4, 6 

a 8 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová  T: 20. června 2022. 

1449/79/22 1) projednala návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a použití vázaných 

prostředků zapojených do rozpočtu na rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  

 

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na rozdělení volných 

zdrojů u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a použití vázaných prostředků zapojených do rozpočtu na rok 

2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  
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3) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na rozdělení volných zdrojů  

u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a použití vázaných prostředků zapojených do rozpočtu na rok 2022 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu, 

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

1450/79/22 1) projednala žádost ze dne 19. května 2022 s návrhem na uzavření smlouvy  

o bezúplatném převodu majetku č. S 0275/2022/MBaI, převodce Česká republika-

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Radvanice k zabezpečení 

požární ochrany a integrovaného záchranného systému, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla souhlasit s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku  

č. S 0275/2022/MBaI, a to automobil nákladní skříňový VW CADDY, pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Radvanice k zabezpečení požární ochrany a integrovaného 

záchranného systému, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 20. června 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu 

majetku dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 20. června 2022. 

1451/79/22 1) projednala žádost JSDH Ostrava – Bartovice, o odvolání členů z JSDH Ostrava – 

Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) odvolává členy z jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Bartovice v souladu  

s ustanovením § 29, odst. 1 písm. a), b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MV ČR č. 247/2001 o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany s účinností od 1. června 2022: 

 

- xxxxx, nar. xxxxx 

- xxxxx, nar. xxxxx 

- xxxxx, nar. xxxxx 

- xxxxx, nar. xxxxx 

 

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

informovat velitele, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 31. května 2022. 

1452/79/22 1) projednala návrh žádosti o změnu Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2) rozhodla o podání žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

potřebné úkony spojené s podáním žádosti dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Věra Raisová        T: 10. června 2022, 

 

4) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu žádosti dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA   T: 10. června 2022. 
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1453/79/22 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022, kterým se  

 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3612, pol. 2324      o       23 tis. Kč 

na § 3613, pol. 2324      o       42 tis. Kč 

na § 3632, pol. 2324      o       31 tis. Kč 

na § 3639, pol. 2119      o     543 tis. Kč 

na § 3639, pol. 2322      o       60 tis. Kč 

na § 5512, pol. 2324, org. 16     o       14 tis. Kč 

na § 5512, pol. 2324, org. 17     o       16 tis. Kč 

na § 6171, pol. 2324      o     114 tis. Kč 

na § 6171, pol. 2324, ÚZ 88     o       17 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

na § 2219, pol. 5xxx      o       52 tis. Kč  

na § 3113, pol. 51xx      o         8 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3113, pol. 5331, org. 7402     o         8 tis. Kč 

 

zvyšují běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5xxx      o     510 tis. Kč 

na § 3613, pol. 5xxx      o       42 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5xxx      o       60 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 16     o       14 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5xxx, org. 17     o       16 tis. Kč 

na § 6112, pol. 5499, ÚZ 88     o         7 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5499, ÚZ 88     o       10 tis. Kč  

na § 6171, pol. 5xxx      o     145 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362      o       56 tis. Kč 

 

zvyšují investiční výdaje 

na § 2219, pol. 6121, org. 1700091000000   o       52 tis. Kč 

 

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

č. 1 tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková   T: 3. června 2022 

1454/79/22 1) projednala návrhy smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN pro 

bytové jednotky na ulici Pátova 4 a 6 v Ostravě – Radvanicích, se společností ČEZ 

Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 1 až 7 předloženého 

materiálu, 

 

2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0280/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN pro byt č. 9, na ulici Pátova 4, v Ostravě – Radvanicích,  

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 0281/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN pro byt č. 5, na ulici Pátova 4, v Ostravě – Radvanicích,  

se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

 

4) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0282/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 
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elektřiny ze sítí NN pro byt č. 2, na ulici Pátova 4, v Ostravě – Radvanicích,  

se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

5) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0283/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN pro byt č. 6, na ulici Pátova 4, v Ostravě – Radvanicích,  

se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu, 

 

6) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0284/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN pro byt č. 6, na ulici Pátova 6, v Ostravě – Radvanicích,  

se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu, 

 

7) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0285/2022/MBaI o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítí NN pro byt č. 7, na ulici Pátova 6, v Ostravě – Radvanicích,  

se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu, 

 

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

zajistit realizaci dle bodů č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká                                     T: 30. května 2022, 

 

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

elektřiny ze sítí NN, dle bodů č. 2, 3, 4. 5, 6 a 7 tohoto usnesení, 

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA        T: 30. května 2022. 

1455/79/22 1) ruší usnesení č. 1433/78/22 bod č. 7 a 8 ze dne 11. května 2022, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, 

 

2) bere na vědomí zápis č. 7/2022 z jednání Sboru pro bytové záležitosti, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0287/2022/MBaI s xxxxx, trvale bytem 

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

 

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

zajistit realizaci, dle tohoto usnesení, 

Z: Jana Cielecká   T: 30. června 2022, 

 

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

Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: 30. června 2022. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA      Bc. Martina Stankušová 

starosta        místostarostka 

 

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

 


