Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

Usnesení
9. mimořádné schůze Rady městského obvodu
Radvanice a Bartovice konané dne 3. října 2016
Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:
Číslo
usnesení
910/9M/16
911/9M/16

Obsah
schvaluje program 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 3. října 2016.
1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí
ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, 33. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana
a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, na realizaci
akce „Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú. Radvanice“ ve výši 7.987.721,- Kč,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou
dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, 33. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, na realizaci akce „Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú.
Radvanice“, k projednání Radě města Ostravy dle bodu č. 1. tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 11. října 2016,
4) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o souhlas vlastníka
s realizací a udržitelností opatření po dobu 10 let pro akci „Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú.
Radvanice“ na nesvěřených pozemcích p.č. 3267/6, p.č. 3267/19, p.č. 3267/20,
p.č. 3267/21, p.č. 3267/36 a p.č. 3265/12 v k.ú. Radvanice a o souhlas s kácením dřevin
v rámci realizace projektu, a to 1 ks vrby bílé o obvodu kmene 137 cm, rostoucí
na pozemku p.č. 3267/19 a 62 m2 keřového porostu (trnovník akát, dřín obecný) rostoucího
na pozemku p.č. 3265/12 vše v k.ú. Radvanice,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 11. října 2016,
5) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o předfinancování
projektu „Sídelní zeleň – Fryštátská v k.ú. Radvanice“ v roce 2017 ve výši 4.789.002,- Kč
a spolufinancování projektu z rozpočtu SMO na rok 2017 ve výši 2.238.719,- Kč,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 11. října 2016,

912/9M/16
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6) ukládá místostarostovi městského obvodu, předložit žádost na poskytnutí podpory
formou dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, 33. výzvy, Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, na realizaci akce „Sídelní zeleň – Fryštátská
v k.ú. Radvanice“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodu č. 1 - 2 tohoto
usnesení,
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA
T: 14. října 2016.
1) projednala návrh přípravy a podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
rada městského obvodu

9. mimořádné schůze ze dne 3. října 2016

36. výzvy, Stanice IZS, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony,
pro projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul. Těšínská 41 v OstravěRadvanicích“ v předpokládané výši celkových výdajů 18 164 861,80,- Kč včetně DPH,
z této částky činí:
- dotace IRPO (90 % z CZV) 15 937 471,24 Kč,
- spolufinancování SMO
1 559 173,39 Kč,
- spolufinancování MOb RaB
668 217,17 Kč,
- předfinancování SMO
17 496 644,48 Kč,
2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádosti
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o předběžné
předfinancování a spolufinancování projektu dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 11.října 2016,

913/9M/16

4) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o dotaci z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu, 36. výzvy, Stanice IZS, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné
a bezpečné regiony, pro projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice
na ul. Těšínská 41 v Ostravě-Radvanicích“ k projednání zastupitelstvu městského obvodu
dle bodu č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 13. října 2016.
1) projednala návrh přípravy a podání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 37. výzvy, Energetické
úspory v bytových domech II pro projekt „Energetické úspory bytových domů ulice
Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“ v předpokládané výši celkových výdajů
pro 9 bytových domů 55.800 tis Kč včetně DPH,
z této částky činí pro jeden bytový dům:
- dotace (40 % z CZV)
- spolufinancování SMO
- spolufinancování MOb RaB
- předfinancování SMO

1.512.393,- Kč,
2.887.607,- Kč,
1.800.000,- Kč,
4.400.000,- Kč

z této částky činí pro devět bytových domů:
- dotace (40 % z CZV)
- spolufinancování SMO
- spolufinancování MOb RaB
- předfinancování SMO

13.611.537,- Kč,
25.988.463,- Kč,
16.200.000,- Kč,
39.600.000,- Kč,

2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o přípravě a podání žádostí dle
bodu č. 1 tohoto usnesení,
3) ukládá starostce městského obvodu požádat Radu města Ostravy o udělení předchozího
souhlasu žádat o dotace jménem statutárního města Ostravy a požádat Radu města Ostravy
o předběžné předfinancování a spolufinancování projektů dle bodu č. 1 a přílohy č. 1
předloženého materiálu,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2016,
4) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost o dotace z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 37. výzvy,
Energetické úspory v bytových domech II pro projekt „Energetické úspory bytových domů
ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích“ v předpokládané výši celkových
výdajů 55.800 tis. Kč včetně DPH k projednání zastupitelstvu městského obvodu dle bodu
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9. mimořádné schůze ze dne 3. října 2016

č. 1 tohoto usnesení,
Z: Mgr. Šárka Tekielová
T: 31. prosince 2016.
1) schvaluje termín a místo konání 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Radvanice a Bartovice dne 13. října 2016 v 9:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě –
Radvanicích a stanoví návrh programu zasedání
-

9.00 hodin – zahájení
Schválení programu
Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání
Volba ověřovatelů zápisu z 12. zasedání
Volba návrhové komise

Poř. č.
Název materiálu

Předkladatel materiálu

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová
2. Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR,
v rámci Operačního programu Životní prostředí, 33. výzvy, prioritní osa 4, Ochrana a péče
o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, na realizaci akce
„Sídelní zeleň – Fryštátská v k. ú. Radvanice“
Bc. Aleš Boháč, MBA
3. Návrh na přípravu a podání žádosti o dotaci Z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a ze státního rozpočtu v Rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
36. výzvy, STANICE IZS, pro projekt „Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice
na ul. Těšínská 41 v Ostravě-Radvanicích“
Mgr. Šárka Tekielová
4. Návrh na přípravu a podání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 37. výzvy, Energetické úspory
v bytových domech II, pro projekt „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova
a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“
Mgr. Šárka Tekielová
- Diskuze
- Závěr.

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

