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Usnesení  
21. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 6. zá ří 2018  
 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

282/21/18 1) schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  
dne 6. září 2018. 

283/21/18 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 20. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 7. června 2018 Ing. Bc. Ivany Michálkové a Pavla Šebesty. 

284/21/18 1) volí ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  
dne 6. září 2018 – Mgr. Jarmilu Rojkovou a Stanislava Zientka 

285/21/18 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 21. zasedání zastupitelstva 
městského obvodu konaného dne 6. září 2018 ve složení:  

- Mgr. Martina Linhartová, předsedkyně 
- Jaroslav Kudlička 
- Jiří Stankuš. 

286/21/18 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 
že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 a č. 262/19/18 ze dne 8. března 2018 zůstávají  
ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  
 
3) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

287/21/18 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 18/2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zápisy  
o provedené kontrole kontrolního výboru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

288/21/18 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  
a Bartovice za leden – červen 2018 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 
provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

289/21/18 1) rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí podpory formou dotace z Ministerstva 
životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, 108. výzvy, 
Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené 
funkce krajiny, na realizaci akce „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“  
ve výši 29.360 tis. Kč, včetně DPH, 
 
2) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou 
dotace na Ministerstvo životního prostředí ČR, prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci „Operačního programu životního prostředí, 108. výzvy, Prioritní osa 
4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, 
na realizaci akce „Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice“ dle bodu č. 1) tohoto 
usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 14. listopadu 2018, 



 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice  
 zastupitelstvo m ěstského obvodu 
 

2/2   

 21. zasedání dne 6. září 2018 

3) ukládá místostarostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice, v případě úspěšnosti 
projektu, zaslat na SMO žádost o zajištění předfinancování projektu: 
 
- v roce 2019 ve výši 5.684 tis. Kč, přičemž je v částce obsaženo spolufinancování                 
z rozpočtu SMO ve výši 924 tis. Kč,  
- v roce 2020 ve výši 13.261 tis. Kč, přičemž je v částce obsaženo spolufinancování                  
z rozpočtu SMO ve výši 2.156 tis. Kč,  
- v letech 2021 až 2023 ve výši 837 tis. Kč/rok, přičemž je v částce obsaženo 
spolufinancování z rozpočtu SMO ve výši 125 tis. Kč/rok, 
- v letech 2024 až 2030 jen spolufinancování ve výši 623 tis. Kč/rok, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle platných termínů. 

290/21/18 1) rozhodlo o podání žádosti na poskytnutí podpory formou dotace z Ministerstva 
životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, 109. výzvy, 
Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech, na realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ 
ve výši 34 142 tis. Kč, včetně DPH, 
 
2) ukládá starostce městského obvodu předložit žádost na poskytnutí podpory formou 
dotace na Ministerstvo životního prostředí ČR, prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci „Operačního programu životního prostředí, 109. výzvy, Prioritní osa 
4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, 
na realizaci akce „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ dle bodu  
č. 1) tohoto usnesení, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 14. listopadu 2018, 
 
3) ukládá místostarostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice, v případě úspěšnosti 
projektu, zaslat na SMO žádost o zajištění předfinancování projektu: 
 
- v roce 2019 ve výši 23 046 tis. Kč, přičemž je v částce obsaženo spolufinancování                        
z rozpočtu SMO ve výši 10 668 tis. Kč,  
- v letech 2020 až 2022 ve výši 927 tis. Kč/rok, přičemž je v částce obsaženo 
spolufinancování z rozpočtu SMO ve výši 348 tis. Kč/ rok,  
- v letech 2023 až 2029 jen spolufinancování ve výši 290 tis. Kč/rok, 
Z: Bc. Aleš Boháč, MBA  T: dle platných termínů. 

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


