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Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 18.07.2016
Číslo usnesení

Materiál

Název

1263/RMOb-MH/1418/40
1264/RMOb-MH/1418/40

OF/RMOb/0077/16
OF/RMOb/0075/16

1265/RMOb-MH/1418/40

OF/RMOb/0078/16

1266/RMOb-MH/1418/40

OF/RMOb/0079/16

1267/RMOb-MH/1418/40
1268/RMOb-MH/1418/40
1269/RMOb-MH/1418/40
1270/RMOb-MH/1418/40

OV/RMOb/0002/16
OV/RMOb/0003/16
OHC/RMOb/0047/16
OM/RMOb/0125/16

1271/RMOb-MH/1418/40

OM/RMOb/0123/16

1272/RMOb-MH/1418/40

OM/RMOb/0124/16

1273/RMOb-MH/1418/40

OM/RMOb/0126/16

1274/RMOb-MH/1418/40

OM/RMOb/0122/16

1275/RMOb-MH/1418/40

OM/RMOb/0117/16

1276/RMOb-MH/1418/40

OM/RMOb/0114/16

1277/RMOb-MH/1418/40

OM/RMOb/0115/16

Rozpočtová opatření
Předložení zprávy z veřejnosprávní
kontroly
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k
realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady
MŠ na ulici Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách”
Návrh na revokaci části usnesení a
uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce
v podlimitním otevřeném řízení
„Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka,
Ostrava - Mariánské Hory”
Žádost o vyjádření k záměru
Žádost o vyjádření k záměru
Změna termínů úkolů z RMOb
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a
bezesmluvním užívání hrobového místa v
k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava
Návrh na vyhlášení záměru obvodu
pronajmout pozemek pod garáží v k. ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul.
Baarova
Návrh na vyhlášení záměru obvodu
pronajmout pozemek pod garáží v k. ú.
Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul.
Ladislava Ševčíka
Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v
k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod
garáží ve vlastnictví fyzické osoby,
lokalita ul. Výstavní-Zelená
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Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu
1278/RMOb-MH/1418/40
1279/RMOb-MH/1418/40
1280/RMOb-MH/1418/40
1281/RMOb-MH/1418/40
1282/RMOb-MH/1418/40
1283/RMOb-MH/1418/40
1284/RMOb-MH/1418/40
1285/RMOb-MH/1418/40
1286/RMOb-MH/1418/40
1287/RMOb-MH/1418/40
1288/RMOb-MH/1418/40
1289/RMOb-MH/1418/40
1290/RMOb-MH/1418/40
1291/RMOb-MH/1418/40
1292/RMOb-MH/1418/40
1293/RMOb-MH/1418/40
1294/RMOb-MH/1418/40
1295/RMOb-MH/1418/40
1296/RMOb-MH/1418/40
1297/RMOb-MH/1418/40
1298/RMOb-MH/1418/40
1299/RMOb-MH/1418/40
1300/RMOb-MH/1418/40
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OM/RMOb/0106/16

Usnesení

Pronájem části pozemku v k. ú.
Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul.
U Koupaliště - reklamní zařízení
OM/RMOb/0118/16
Smlouva o zřízení věcného břemene k
pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava, ul. Nákladní – M. J.
OB/RMOb/0157/16
Žádost o pronájem bytu
OB/RMOb/0148/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
OB/RMOb/0150/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
OB/RMOb/0155/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
OB/RMOb/0156/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
OB/RMOb/0138/16
Návrh na uzavření Nájemních smluv na
dobu určitou
OB/RMOb/0146/16
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě
OB/RMOb/0137/16
Žádosti o výměnu bytů
OB/RMOb/0143/16
Podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu
a Ukončení nájmu/užívání bytu
OB/RMOb/0142/16
Podepsaná Prohlášení pronajímatele a
nájemce
OB/RMOb/0149/16
Žádost o navýšení záloh na služby
OB/RMOb/0147/16
Odpis pohledávky za nájemné a
nedoplatek vyúčtování služeb spojených s
bydlením
OB/RMOb/0153/16
Podání žádosti do RMO o souhlas s
podáním žádosti k poskytnutí dotace Fráni Šrámka
OB/RMOb/0154/16
Podání žádosti do RMO o souhlas s
podáním žádosti k poskytnutí dotace Nivnická
OB/RMOb/0151/16
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní
smlouvě - Fráni Šrámka
OB/RMOb/0152/16
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní
smlouvě - Nivnická
OB/RMOb/0158/16
Žádost o splátkový kalendář
OHC/RMOb/0044/16
Personální záležitosti
OHC/RMOb/0045/16
Zahraniční pracovní cesta
OHC/RMOb/0046/16
Personální záležitosti
VEDENI/RMOb/0016/16 Rezignace člena ZMOb, nástup náhradníka

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

OF/RMOb/0077/16
Rozpočtová opatření
Usnesení číslo: 1263/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) schvaluje
tato rozpočtová opatření:
1. zvýší se:
§4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče,
- pol. 5152 - Teplo
o 50.000 Kč
- pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
o 45.000 Kč
ORJ 6
sníží se:
§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení,
- pol. 5152 - Teplo
o 50.000 Kč
- pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
o 45.000 Kč
ORJ 6
2. zvýší se:
pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů
státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
o 45 000 Kč
zvýši se:
§ 6171 - Činnost místní správy, pol. 5168 - Zpracování dat a služby související s
informačními a komujnikačními technologiemi, ORJ 5
o 20 000 Kč
§ 6112 - Zastupitelstva obcí, pol. 5175 - Pohoštění, ORJ 11
o 25 000 Kč
2) ukládá
odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření
Vyřizuje:

Ing. Radomír Michniak, Ph.D.,
vedoucí odboru finančního

T: 29.07.2016

OF/RMOb/0075/16
Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly
Usnesení číslo: 1264/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) bere na vědomí
zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v Základní škole
Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizaci, se sídlem
Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, PSČ 709 00, IČ 709 84 158
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Usnesení

OF/RMOb/0078/16
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k realizaci projektu „Rekonstrukce
zahrady MŠ na ulici Matrosovova v Ostravě - Mariánských Horách”
Usnesení číslo: 1265/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh odboru finančního na uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
malého
rozsahu „Rekonstrukce
zahrady
MŠ
na
ulici
Matrosovova
v Ostravě - Mariánských Horách”
2) rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce zahrady MŠ na ulici Matrosovova v Ostravě - Mariánských
Horách” se společností MONSTAVBY MORAVA s.r.o, se sídlem Na Michalůvce
1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ 037 18 816, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
3) ukládá
odboru finančnímu připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Ing. Radomír Michniak, Ph.D.,
vedoucí odboru finančního

T: 25.07.2016

OF/RMOb/0079/16
Návrh na revokaci části usnesení a uzavření smlouvy o dílo k veřejné
zakázce v podlimitním otevřeném řízení „Sportovní hřiště při ZŠ Gen.
Janka, Ostrava - Mariánské Hory”
Usnesení číslo: 1266/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) revokuje
část svého usnesení č. 1224/RMOb-MH/1418/39 ze dne 24.06.2016, a to bod 2)
rozhodla, odstavec 1 předmětného usnesení
2) rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané
v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka,
Ostrava – Mariánské Hory” dle § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/20016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky
a uzavření smlouvy se společností TUBEKO SPORT, spol. s r.o., sídlem Rynholec,
Na
armádě
364,
IČ
49825020,
dle
přílohy
č.
1
předloženého
materiálu
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Usnesení

3) ukládá
odboru finančnímu připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Ing. Radomír Michniak, Ph.D.,
vedoucí odboru finančního

T: 21.07.2016

OV/RMOb/0002/16
Žádost o vyjádření k záměru
Usnesení číslo: 1267/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost firmy RWL System a.s., sídlem 28. října 250/285, Hulváky, 709 00 Ostrava,
IČ 293 82 637 o vyjádření k záměru vybudování komunitního bezbariérového
bytového domu pro soběstačné seniory v rámci projektu „Výstavba Komunitního domu
seniorů s upravitelnými bytovými jednotkami v Ostravě - Hulvákách”, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2) souhlasí
s vybudováním komunitního bytového domu dle přílohy č. 1
3) ukládá
odboru výstavby informovat žadatele
Vyřizuje:

Ing. Dagmar Pulchartová,
T: 29.07.2016
referent agendy odboru výstavby, pověřená vedením odboru výstavby

OV/RMOb/0003/16
Žádost o vyjádření k záměru
Usnesení číslo: 1268/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost Ing. Mgr. Petra Neničky, MBA, se sídlem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o
vyjádření k záměru vybudování komunitního bezbariérového bytového domu pro
soběstačné seniory v rámci projektu „Výstavba nového objektu Komunitního domu
seniorů na ul. Karla Tomana, v Ostravě - Mariánských Horách”, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
2) bere na vědomí
předložený materiál s tím, že nedává vyjádření z důvodu absence právnické osoby
a majetkového vztahu k pozemku parc. č. 196/11, k.ú. Mariánské Hory, dle přílohy č. 1
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rada městského obvodu

Usnesení

3) ukládá
odboru výstavby informovat žadatele
Vyřizuje:

Ing. Dagmar Pulchartová,
T: 29.07.2016
referent agendy odboru výstavby, pověřená vedením odboru výstavby

OHC/RMOb/0047/16
Změna termínů úkolů z RMOb
Usnesení číslo: 1269/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) mění
termín plnění úkolu z RMOb č.:
UkUsn/0461/16, (usn. 1221/RMOb-MH/1418/39)
nový T: 15.08.2016
původní T: 30.06.2016
UkUsn/0445/16, (usn. 1224/RMOb-MH/1418/39)
původní T: 08.07.2016
nový T: 21.07.2016
UkUsn/0429/16, (usn. 1220/RMOb-MH/1418/39)
původní T: 12.07.2016
nový T: 15.08.2016
OM/RMOb/0125/16
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového
místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1270/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost
XXXXXXXXXXXXXX,
nar.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o
(XXXX/16)

XXXXXXXXXXXX,
pronájem hrobového

trvalý
místa

pobyt
č. XX

2) rozhodla
uzavřít s účinností od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č. XX (XXXX/16)
o výměře
1,68
m2,
s
ročním
nájmem
ve
výši
118
Kč,
s XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar.
XXXXXXX,
trvalý
pobyt
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3) ukládá
majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb
a zajistit její uzavření
Vyřizuje:
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Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2016

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

4) zmocnila
místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy
Vyřizuje:

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu

OM/RMOb/0123/16
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1271/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o pronájem hrobového místa č. XX (V/197)
2) rozhodla
uzavřít s účinností od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Smlouvu o nájmu hrobového místa č. XX (V/197) o výměře 1,21 m2, s ročním
nájmem ve výši 85 Kč, s nájemcem XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt
XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3) ukládá
majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb
a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2016

4) zmocnila
místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy
Vyřizuje:

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu

OM/RMOb/0124/16
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1272/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o pronájem hrobového místa č. XX (XIX/57)
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Usnesení

2) rozhodla
uzavřít s účinností od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Smlouvu o nájmu hrobového místa č. XX (XIX/57) o výměře 2,02 m2, s ročním
nájmem ve výši 96 Kč, s nájemcem XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
3) ukládá
majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb
a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2016

4) zmocnila
místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy
Vyřizuje:

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu

OM/RMOb/0126/16
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1273/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
o pronájem hrobového místa č. XX (V/126)
2) rozhodla
uzavřít s účinností od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Smlouvu o nájmu hrobového místa č. XX (V/126) o výměře 1 m2, s ročním nájmem ve
výši 70 Kč, s nájemcem XXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXX,
XXXXXXXXXXX
3) ukládá
majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb
a zajistit její uzavření
Vyřizuje:
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Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2016

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

4) zmocnila
místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy
Vyřizuje:

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu

OM/RMOb/0122/16
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa v k. ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava
Usnesení číslo: 1274/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost XXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt
o pronájem hrobového místa č. XX (V/162)

XXXXXXXX,

XXXXXXXXXX

2) rozhodla
uzavřít s účinností od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Smlouvu o nájmu hrobového místa č. XX (V/162) o výměře 1,37 m2, s ročním nájmem
ve výši 96 Kč, s nájemcem XXXXXXX, nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXXX,
XXXXXXXXXX
3) ukládá
majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb
a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2016

4) zmocnila
místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy
Vyřizuje:
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RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

OM/RMOb/0117/16
Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova
Usnesení číslo: 1275/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek
st. p. č. 1211 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Mariánské
Hory, obec Ostrava
2) rozhodla
vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č. 1211 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
3) ukládá
majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem
Vyřizuje:

Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 29.07.2016

OM/RMOb/0114/16
Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Ladislava Ševčíka
Usnesení číslo: 1276/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek
st. p. č. 2793/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh - Hulváky,
obec Ostrava
2) rozhodla
vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č. 2793/2 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava
3) ukládá
majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem
Vyřizuje:
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Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 29.07.2016

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

OM/RMOb/0115/16
Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita
ul. Výstavní - Zelená
Usnesení číslo: 1277/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání
pozemku s XXXXXXXXX (st. p. č. 3078)
2) rozhodla
uzavřít s účinností od 01.09.2016 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č. 3078 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem
ve výši 720
Kč,
s
nájemcem
XXXXXXX,
nar. XXXXX, trvalý
pobyt
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
3) ukládá
majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb
a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2016

4) zmocnila
místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy
Vyřizuje:

RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu

OM/RMOb/0106/16
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, lokalita
ul. U Koupaliště - reklamní zařízení
Usnesení číslo: 1278/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost společnosti outdoor akzent s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00
Praha 4, IČ 005 45 911, o pronájem části pozemku p. p. č. 388/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava za účelem
umístění a provozování reklamního zařízení o rozměrech pohledové plochy 2,4 x 5,1
metru (billboard)
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Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

2) rozhodla
vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 388/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 5,4 m2 z celkové výměry 4 685 m2 v k. ú. Zábřeh - Hulváky,
obec Ostrava
3) žádá
RM o vydání předchozího souhlasu k umístění 1 ks jednostranného, venkovního,
volně stojícího, kotveného do terénu, neosvětleného reklamního zařízení sloužícího
ke komerčním účelům nájemce, o rozměrech reklamní plochy 2,4 x 5,1 metru na části
pozemku p. p. č. 388/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh - Hulváky,
obec Ostrava
4) ukládá
majetkovému odboru:
1. zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem
2. zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu
Vyřizuje:

Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 29.07.2016

OM/RMOb/0118/16
Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory,
obec Ostrava, ul. Nákladní – M. J.
Usnesení číslo: 1279/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) rozhodla
zřídit ve prospěch každého vlastníka pozemku st. p. č. 891/1 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 2089, výroba, st. p. č. 891/18 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a p. p. č. 1167
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, věcné břemeno –
služebnost – k části pozemku p. p. č. 732/21 ostatní plocha, manipulační plocha
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a provozování NTL
plynovodní přípojky v tomto pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem
č. 1918-39/2013, na dobu neurčitou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši
1.500 Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti – s XXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2) ukládá
majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:
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Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí odboru majetkového

T: 31.08.2016

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

OB/RMOb/0157/16
Žádost o pronájem bytu
Usnesení číslo: 1280/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost XXXXXXXXX o pronájem bytu
2) rozhodla
o uzavření Nájemní smlouvy se XXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXX,
XXXXXXXX, k bytu č. X, velikosti XXX v domě na ulici Zelená 2527/86, 709 00
Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do 31.07.2017, výše základního
nájemného 2.879 Kč
3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu
k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.08.2016

OB/RMOb/0148/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
Usnesení číslo: 1281/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádosti XXXXXXX, XXXXXXX a XXXXXX o pronájem bytu č. XX, velikosti XX v domě
na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava - Mariánské Hory
2) rozhodla
a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt
XXXXXXX, XXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Výstavní
2475/6, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do 31.07.2017, výše
základního nájemného 3.375,50 Kč
b) nevyhovět žádosti XXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX
c) nevyhovět žádosti XXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXX,
XXXXXXXXX
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Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu
k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.08.2016

OB/RMOb/0150/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
Usnesení číslo: 1282/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádosti XXXXXXXX a XXXXXXXX o pronájem bytu č. X, velikosti XX v domě na ulici
Gen. Hrušky 1205/18, Ostrava - Mariánské Hory
2) rozhodla
a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXX, nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXXX,
XXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Gen. Hrušky
1205/18, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do 31.07.2017, výše
základního nájemného 2.938,50 Kč
b) nevyhovět žádosti XXXXXX, nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX
3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu
k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.08.2016

OB/RMOb/0155/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
Usnesení číslo: 1283/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádosti XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX
o pronájem bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Novoveská 506/28,
Ostrava - Mariánské Hory

Strana 15/24

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

2) rozhodla
a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici
Novoveská 506/28, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do 30.09.2016,
výše základního nájemného 3.335,50 Kč
b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX
c) nevyhovět žádosti XXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX
d) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXX
3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu
k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.08.2016

OB/RMOb/0156/16
Žádosti o pronájem konkrétního bytu
Usnesení číslo: 1284/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádosti XXXXXXXXXX a XXXXXXXXX o pronájem bytu č. XX, velikosti XX v domě na
ulici Fráni Šrámka 2455/24, Ostrava - Mariánské Hory
2) rozhodla
a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici
Fráni Šrámka 2455/24, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou
od 31.07.2017, výše základního nájemného 2.829 Kč
b) nevyhovět žádosti XXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX
3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu
k podpisu a zajistit její uzavření
Vyřizuje:
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Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.08.2016

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

OB/RMOb/0138/16
Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou
Usnesení číslo: 1285/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých
je Nájemní smlouva platná do 31.07.2016 dle předloženého materiálu
2) rozhodla
o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého
materiálu
3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy
k podpisu a zajistit jejich uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 15.08.2016

OB/RMOb/0146/16
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
Usnesení číslo: 1286/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s XXXXXXX
a XXXXXXXXXXXX
2) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,
a XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Fráni Šrámka 2509/18,
Ostrava – Mariánské Hory, kdy předmětem dodatku je výlučný nájem XXXXXXXXXX,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
3) ukládá
bytovému odboru informovat nájemce o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek
k podpisu a zajistit jeho uzavření
Vyřizuje:
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Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 01.08.2016

Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

OB/RMOb/0137/16
Žádosti o výměnu bytů
Usnesení číslo: 1287/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádosti XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, byt č. XX,
a XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. XX,
o výměnu bytů
2) souhlasí
s výměnou bytů dle předloženého materiálu
3) rozhodla
o uzavření Nájemní smlouvy s:
a) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Rtm. Gucmana
1191/1, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do 31.07.2017, výše
základního nájemného 3.370 Kč
b) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Rtm. Gucmana
1190/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního
nájemného 1.951 Kč
4) ukládá
bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy
k podpisu a zajistit jejich uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.08.2016

OB/RMOb/0143/16
Podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání
bytu
Usnesení číslo: 1288/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) bere na vědomí
podepsané Dohody o ukončení nájmu bytu a Ukončení nájmu/užívání bytu za období
od 01.04.2016 do 30.06.2016 v přenesené rozhodovací pravomoci RMOb
na starostku a 1. místostarostu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
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Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

OB/RMOb/0142/16
Podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce
Usnesení číslo: 1289/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) bere na vědomí
podepsaná Prohlášení pronajímatele a nájemce dle § 745, § 745 odst. 1 a § 2279
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za období od 01.04.2016
do 30.06.2016, ke kterému RMOb zmocnila vedoucího bytového odboru, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu
OB/RMOb/0149/16
Žádost o navýšení záloh na služby
Usnesení číslo: 1290/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost Gabriely Kundrátové o navýšení záloh na služby za nebytové prostory v domě
na ulici Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory
2) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. ev.
CE/7/2007/POS s Gabrielou Kundrátovou, se sídlem Gen. Hrušky 1201/10, Mariánské
Hory, 70900 Ostrava, IČ 73915041, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek
k podpisu a zajistit jeho uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 29.08.2016

OB/RMOb/0147/16
Odpis pohledávky za nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb
spojených s bydlením
Usnesení číslo: 1291/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh bytového odboru na odpis pohledávky u zemřelého nájemce v celkové výši
29.944 Kč za nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb spojených s bydlením
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Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
rada městského obvodu

Usnesení

2) doporučuje
ZMOb odepsat pohledávku u zemřelého nájemce v celkové výši 29.944 Kč
za nájemné a nedoplatek vyúčtování služeb spojených s bydlením
3) ukládá
starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání
ZMOb
Vyřizuje:

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu

T: 08.09.2016

OB/RMOb/0153/16
Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí
dotace - Fráni Šrámka
Usnesení číslo: 1292/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) revokuje
usnesení RMOb č. 0996/RMOb-MH/1418/31 ze dne 07.03.2016
2) žádá
RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 37, Prioritní osa 2: „Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení“ k investiční zakázce „Snížení energetické náročnosti
domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě - Mariánských Horách“
dle důvodové zprávy předloženého materiálu
3) ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu RMO
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 26.07.2016

4) doporučuje
ZMOb souhlasit s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 37, Prioritní osa 2: „Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení“ k investiční zakázce „Snížení energetické náročnosti
domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě - Mariánských Horách“
dle důvodové zprávy předloženého materiálu
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5) ukládá
starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání
ZMOb
Vyřizuje:

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu

T: 08.09.2016

OB/RMOb/0154/16
Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí
dotace - Nivnická
Usnesení číslo: 1293/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) revokuje
usnesení RMOb č. 0997/RMOb-MH/1418/31 ze dne 07.03.2016
2) žádá
RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 37, Prioritní osa 2: „Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení“ k investiční zakázce „Snížení energetické náročnosti
domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě - Mariánských Horách“ dle důvodové
zprávy předloženého materiálu
3) ukládá
bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu RMO
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 26.07.2016

4) doporučuje
ZMOb souhlasit s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, výzva č. 37, Prioritní osa 2: „Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení“ k investiční zakázce „Snížení energetické náročnosti
domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě - Mariánských Horách“ dle důvodové
zprávy předloženého materiálu
5) ukládá
starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání
ZMOb
Vyřizuje:
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OB/RMOb/0151/16
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě - Fráni Šrámka
Usnesení číslo: 1294/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě
ev. č. S/0140/2016/B na obstarání dotačního managementu k podlimitní veřejné
zakázce „Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28,
2458/30 a 2459/32 v Ostravě - Mariánských Horách“
2) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ev. č. S/0140/2016/B na obstarání
dotačního managementu k podlimitní veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti
budovy na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě - Mariánských
Horách“, který se týká podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, a to se společností KRP GROUP s.r.o., se sídlem
Českobratrská 1403/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 05 514, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu
3) ukládá
bytovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.07.2016

OB/RMOb/0152/16
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě - Nivnická
Usnesení číslo: 1295/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na obstarání
dotačního managementu k podlimitní veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti
budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě - Mariánských Horách“
2) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ev. č. S/0139/2016/B na obstarání
dotačního managementu k podlimitní veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti
budovy na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě - Mariánských Horách“, který
se týká podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu, a to se společností KRP GROUP s.r.o., se sídlem Českobratrská 1403/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 05 514, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
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3) ukládá
bytovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 18.07.2016

OB/RMOb/0158/16
Žádost o splátkový kalendář
Usnesení číslo: 1296/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) projednala
žádost XXXXXX, nar. XXXXXX, bytem XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, o splátkový
kalendář za dlužný nájem
2) rozhodla
žádosti nevyhovět
3) ukládá
bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí odboru bytového

T: 19.08.2016

OHC/RMOb/0044/16
Personální záležitosti
Usnesení číslo: 1297/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) bere na vědomí
Zápis z jednání výběrové komise pro obsazení funkčního místa vedoucí
odboru místního hospodářství Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
konaného dne 09.06.2016 a 21.06.2016
2) jmenuje
s účinností od 01.09.2016
do funkce vedoucí odboru místního hospodářství Ing. Janu Kučovou
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OHC/RMOb/0045/16
Zahraniční pracovní cesta
Usnesení číslo: 1298/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Pavly Uhrové, tajemnice ÚMOb, na Slovensko
ve dnech 10. - 14.08.2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) ukládá
tajemnici ÚMOb předložit RMOb zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty
Vyřizuje:

Mgr. Pavla Uhrová,
tajemnice

T: 05.09.2016

OHC/RMOb/0046/16
Personální záležitosti
Usnesení číslo: 1299/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) zřídila
k 18.07.2016
1 funkční místo na odboru finančním, tj. zvýšení z 15 na 16 funkčních míst
2) stanovuje
počet funkčních míst na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
k 18.07.2016 na 114
3) ukládá
tajemnici ÚMOb dořešit personální záležitosti s touto změnou související
Vyřizuje:

Mgr. Pavla Uhrová,
tajemnice

T: 05.09.2016

VEDENI/RMOb/0016/16
Rezignace člena ZMOb, nástup náhradníka
Usnesení číslo: 1300/RMOb-MH/1418/40
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
1) bere na vědomí
1. písemnou rezignaci Ing. Radomíra Michniaka, Ph.D. na mandát člena ZMOb
MHaH ke dni 18.07.2016
2. nástup člena ZMOb MHaH Kamila Taubeho ke dni 19.07.2016
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