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Výpis usnesení 
1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice 
konané dne 26. října 2022  
 

 

Usnesení číslo:  3/1/22 

 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 

 

1) zřizuje dle ustanovení § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 tyto komise rady městského obvodu: 

a) Komisi životního prostředí, bezpečnosti a dopravy, 

b) Komisi likvidační, 

c) Ústřední inventarizační komisi, 

 

2) stanoví pro volební období 2022 – 2026 počty členů komisí takto: 

 

a) Komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy – 5 členů, 

b) Komise likvidační – 3 členové, 

c) Ústřední inventarizační komise – 3 členové, 

 

3) odvolává všechny dříve jmenované členy komisí rady městského obvodu dle bodu č. 1 pro volební období 

2018 – 2022, 

 

4) na základě návrhů členů zastupitelstva městského obvodu, jmenuje předsedy a členy komisí rady 

městského obvodu a určuje zaměstnance zajišťujícího organizační a administrativní činnost komise 

(zapisovatele): 

a) Komise životního prostředí, bezpečnosti a dopravy  

předseda: Ing. Bc. Ivana Michálková  

členové: 

- Břetislav Buchta 

- Zbyněk Najzar 

- Miroslav Langr 

- Monika Zarembová 

zapisovatel: referent pro životní prostředí 

 

b) Komise likvidační  

předseda: Jaroslav Kudlička 

členové: 

- vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 

- referent odboru financí a rozpočtu 

zapisovatel: referent odboru majetkového, bytového a investic 

 

c) Ústřední inventarizační komise  

předseda: Mgr. Jarmila Rojková 

členové: 

- vedoucí odboru majetkového, bytového a investic 

- vedoucí odboru financí a rozpočtu 

zapisovatel: referent odboru financí a rozpočtu 

 

a to s účinností od 27. října 2022, 

mailto:posta@radvanice.ostrava.cz


Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 úřad městského obvodu 

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ 00845451 
2/2  www.radvanice.ostrava.cz Číslo účtu: 19-11622761/0100 
  posta@radvanice.ostrava.cz ID DS iygb6cd 

 

5) odvolává všechny dříve jmenované členy redakční rady RaB novin, informačního měsíčníku občanů 

městského obvodu Radvanice a Bartovice, pro volební období 2018 – 2022, 

 

6) jmenuje s účinností od 27. října 2022 pro volební období 2022 – 2026 členy redakční rady RaB novin, 

informačního měsíčníku občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

předseda: Bc. Aleš Boháč, MBA 

členové: 

- BcA. Roman Pecháček 

- Mgr. Jarmila Rojková 

- Bc. Martina Stankušová 

- Ing. Kateřina Tomanová 

- tajemník úřadu městského obvodu, 

 

7) odvolává všechny dříve jmenované členy poradního sboru rady městského obvodu k řešení bytové 

problematiky pro volební období 2018 - 2022, 

 

8) jmenuje s účinností od 27. října 2022 členy poradního sboru rady městského obvodu k řešení bytové 

problematiky pro volební období 2022 – 2026: 

předseda: Bc. Martina Stankušová 

členové: 

- Bc. Aleš Boháč, MBA 

- referent odboru majetkového, bytového a investic. 

 

 

Výpis usnesení 
2. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice 
konané dne 9. listopadu 2022  
 

Usnesení číslo:  18/2/22 

 

Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice 

 

1) projednala návrh na opravu usnesení č. 3/1/22 ze dne 26. října 2022 dle důvodové zprávy, 

 

2) ruší body 3), 5) a 7) usnesení č. 3/1/22 ze dne 26. října 2022. 
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