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Usnesení 
11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konaného dne 14. června 2012 
 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

108/11/12 1. schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 14. června 2012. 

109/11/12 1. bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu p. Vojtěcha Mynáře a p. Aleny Ulenfeldové 

o ověření zápisu z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 24. května 

2012. 

110/11/12 1. volí ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 14. června 2012 p. Martinu Kosiecovou a p. Milana Lukáše. 

111/11/12 1. volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 14. června 2012 ve složení:  

MUDr. Eva Šuláková, předseda, 

Zdeněk Sovadník, 

Jiří Kačírek. 

112/11/12 1. schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 

že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 a usnesení č. 107/10/12, bod 3, ze dne  

24. května 2012 zůstávají ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

113/11/12 1. bere na vědomí  

- zápis č. 3/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 26. března 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

- zápis č. 4/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 23. dubna 2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

- zápis č. 5/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 21. května 2012 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

- zápis č. 6/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 4. června 2012 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

- zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva městského obvodu za rok 2011  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu. 

114/11/12 1. bere na vědomí  

a) zápisy z rozborů hospodaření za rok 2011 v příspěvkových organizacích 

Základní škola Ostrava – Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace,  

IČ 70987718, 

Základní škola Ostrava – Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ 70987700, 

Mateřská škola Ostrava – Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ 70987742, 

Mateřská škola Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ 70987734, 

b) předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice 

za rok 2011 – závěrečný účet včetně všech příloh, 
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c) zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2011, 

 

2. schvaluje  

a) zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2011 - 

závěrečný účet včetně všech příloh s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez 

výhrad, 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, 

c) finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava, 

d) finanční vypořádání s účelovými fondy, 

e) finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi včetně schválení přídělů do fondů 

příspěvkových organizací. 

115/11/12 1. bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městského obvodu k 31. prosinci 2011  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

116/11/12 1. schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – duben 2012 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

117/11/12 1. projednalo návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu včetně 

rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá radě městského obvodu realizovat rozpočtové opatření dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

T: 30. června 2012.       

118/11/12 1. rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2012 dle návrhu uvedeného v příloze  

č. 1 a schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

 

2. schvaluje rozpočtové opatření, kterým se  

zvýší příjmy 

na pol. 1351  o  186 tis. Kč,  

zvýší výdaje 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 160  o    37 tis. Kč,  

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 160  o    24 tis. Kč,  

na § 3429, pol. 5222, ÚZ 160  o    92 tis. Kč,  

na § 3330, pol. 5223, ÚZ 160  o    10 tis. Kč,  

na § 3314, pol. 5339, ÚZ 160  o    10 tis. Kč,  

na § 3319, pol. 5494, ÚZ 160  o    13 tis. Kč,  

 

3. ukládá radě městského obvodu realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu  

č. 2 tohoto usnesení, 

 

4. zmocňuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smluv  

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu městského obvodu na rok 2012 dle tohoto 

usnesení, 

Z.: Bc. Šárka Tekielová     T.: 31. července 2012. 

119/11/12 1. projednalo návrh na změnu usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 24/2 ze dne  

16. prosince 2010 v návaznosti na organizační změny Úřadu městského obvodu Radvanice 

a Bartovice účinné od 1. dubna 2012, 
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2. mění bod 2. a. IV. usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 24/2 ze dne 16. prosince 

2010 tak, že text „výstavba, životní prostředí a vodního hospodářství“ nahrazuje textem 

„bytový fond“ a mění bod 2. b. I. tohoto usnesení tak, že text „majetkový, bytový, školství“ 

nahrazuje textem „majetkový, školství, výstavba, životní prostředí a vodní hospodářství“. 

120/11/12 1. projednalo nový Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje nový Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  

a Bartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 

 

 


