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Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva m ěstského 
obvodu Radvanice a Bartovice konaného         
dne 17. b řezna 2016  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 
 
Číslo 
usnesení 

Obsah 

120/9/16 schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne                    
17. března 2016. 

121/9/16 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17. prosince 2015 Jarmily Rojkové a Martiny Stankušové. 

122/9/16 volí ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 
17. března 2016: 
- Žaneta Rojíčková 
- Tomáš Šwigost. 

123/9/16 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 17. března 2016 ve složení: 
 -    Robert Růžička 
 -    Lenka Revendová 
 -    Richard Dudek. 

124/9/16 1) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 
že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 zůstává ve sledování dle termínu uvedeného 
v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

125/9/16 bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice za rok 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

126/9/16 bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice č. 6/2015 ze dne 9. prosince 2015, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, č. 7/2016 ze dne 22. 02. 2016, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, zápis         
o provedené kontrole kontrolního výboru ze dne 9. prosince 2015, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu, a usnesení 6. jednání kontrolního výboru č. 5/6/15 a 6/6/15 ze dne   
9. prosince 2015, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu. 

127/9/16 1) projednalo návrh na odpis nedobytné pohledávky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo o odpisu pohledávky statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice 
a Bartovice v celkové výši 54 848,25 Kč, pro její nedobytnost, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 
 
3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu zajistit realizaci bodu č. 2 
tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková            T: 12. dubna 2016. 

128/9/16 1) rozhodlo o přípravě a podání žádosti o nadační příspěvek v souladu s podmínkami 
grantového řízení Oranžové hřiště na rok 2016, vyhlášeného Nadací ČEZ pro projekt 
„Dětské dopravní hřiště v Ostravě-Radvanicích“ ve výši 2 478 000 Kč včetně DPH, 
dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, 
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2) ukládá starostce městského obvodu podání žádosti o nadační příspěvek v  souladu 
s podmínkami grantového řízení „Oranžové hřiště“ na rok 2016, vyhlášeného Nadací ČEZ 
pro projekt „Dětské dopravní hřiště v Ostravě-Radvanicích“ ve výši 2 478 000 Kč včetně 
DPH, dle bodu 1) tohoto usnesení,   
Z:  Mgr. Šárka Tekielová                                    T: 31. března 2016. 

129/9/16 1) schvaluje návrh podmínek výběrového řízení pro poskytování účelových dotací 
z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2016 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, 
 
2) vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu 
Radvanice a Bartovice na rok 2016, 

 
3) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit 
realizaci dle bodu 2. tohoto usnesení, 
Z: Ing. Hana Hanáčková   T: 31. března 2016. 

130/9/16 1) projednalo nabídku k odkupu garáže ze dne 1. 2. 2016 podanou B.S., bytem xxx, dle 
přílohy č. 1 a) předloženého materiálu, 
 
2) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku         
parc. č. 690/36 v k.ú. Radvanice paní B.S., bytem xxx, 
 
3) projednalo informaci o prodeji garáže na pozemku parc. č. 2027/44 v k.ú. Radvanice paní 
Y.H. panu A.V., dle přílohy č. 2 a) předloženého materiálu, 
 
4) rozhodlo akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej garáže na pozemku         
parc. č. 2027/44 v k.ú. Radvanice paní Y.H., bytem xxx panu A.V., bytem xxx, 
 
5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 
a 3 tohoto usnesení, 
Z: Ing. Svatopluk Běrský               T: 14. dubna 2016, 
 
6) ukládá starostce městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu Ostrava 
dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení,  
Z: Mgr. Šárka Tekielová               T: 14. dubna 2016. 

131/9/16 1) ruší usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 281/M8 ze dne 19. května 2010, kterým 
bylo rozhodnuto o uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění 
ekologických škod – dílo „Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě-Bartovicích 
č. S 0276/2010/OVŽPaVH“, 
 
2) rozhodlo o uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických 
škod – dílo „Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě-Bartovicích“ dle přílohy č. 1, 
předloženého materiálu, 
 
 
3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zabezpečit 
všechny potřebné úkony k uzavření Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění 
ekologických škod – dílo „Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě-Bartovicích“ 
dle bodu č. 2) tohoto usnesení,  
Z: Ing. Věra Raisová                             T: 30. června 2016, 
 
4) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu Dohody o naplnění podmínek 
žádosti na odstranění ekologických škod – dílo „Úprava Podleského potoka, odvodnění 
v Ostravě-Bartovicích“ dle bodu č. 2) tohoto usnesení, 
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Z: Bc. Aleš Boháč, MBA                    T: 30. června 2016. 
132/9/16 bere na vědomí zápis č. 6 z jednání finančního výboru konaného dne 29. února 2016 

dle přílohy č. 1. 
133/9/16 1) projednalo žádost L.A. o vyjádření k dopravnímu spojení městského obvodu Radvanice a 

Bartovice s centrem města Ostravy v souvislosti se zahájením provozu terminálu Hranečník, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
 
2) souhlasí s návrhem odpovědi na žádost L.A. o vyjádření k dopravnímu spojení městského 
obvodu Radvanice a Bartovice s centrem města Ostrava v souvislosti se zahájením provozu 
terminálu Hranečník, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
 
3) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu odpovědi na žádost L.A. o vyjádření 
k dopravnímu spojení městského obvodu Radvanice a Bartovice s centrem města Ostrava 
v souvislosti se zahájením provozu terminálu Hranečník, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, 
Z: Mgr. Šárka Tekielová                                           T: 31. března 2016.  

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


