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Usnesení  
13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne                
13. prosince 2012 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

136/13/12 1. schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 13. prosince 2012. 

137/13/12 1.   bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu p. Bc. Aleše Boháče a p. Pavla Šebesty          

o ověření zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice 

konaného dne 13. září 2012. 

138/13/12 1.   volí ověřovatele zápisu z 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne    

13. prosince 2012: p. MUDr. Evu Šulákovou a p. Milana Lukáše. 

139/13/12 1.  volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 13. prosince 2012 ve složení :  

- Jiří Kačírek, předseda, 

- Richard Dudek, DiS. 

- Šárka Mendlová. 

 

140/13/12 

 

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. 

141/13/12  

 

1.  schvaluje rozpočet městského obvodu pro rok 2013 dle návrhu uvedeného v přílohách 

č. 1 – 7 předloženého materiálu: 

     a. příjmy po konsolidaci ve výši                48.283.000,-- Kč 

 b. financování     1.000.000,-- Kč 

      ZDROJE CELKEM               49.283.000,-- Kč 

 a. běžné výdaje po konsolidaci               35.333.000,-- Kč 

 b. kapitálové výdaje ve výši   13.950.000,-- Kč 

 VÝDAJE CELKEM   49.283.000,-- Kč 

 

2.  schvaluje rozpočtový výhled na léta 2014 – 2016 dle  přílohy č. 8 předloženého 

materiálu, 

 

3.    svěřuje v  souladu   s  ustanovením Článku 9 odst. (12) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č.11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, Radě 

městského obvodu Radvanice a Bartovice 

a. schvalování    rozpočtových   opatření  do   úhrnné   výše   10 %   upraveného   rozpočtu, 

b. přijetí  prostředků  z účelových  dotací  z  vyšších  rozpočtů a státních fondů do rozpočtu     

městského obvodu. 
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13. zasedání ze dne 13. prosince 2012 

142/13/12 

 

1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 10/2012 ze dne 17. září 2012, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 11/2012 ze dne 19. listopadu 2012, s výhradami k bodu č. 2 

zápisu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

143/13/12 

 

1. bere na vědomí zápis č. 9/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 12. listopadu 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

144/13/12 

 

1. schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice 

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

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

145/13/12 

 

1. bere na vědomí zápis o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku 

přestupků u Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice kontrolním výborem 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

146/13/12 

 

1. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti na úseku sociálních 

služeb, č. j. SMO/265574/12/SVŠ/Bod, provedené Magistrátem města Ostravy, odborem 

sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit u Úřadu městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu zaslat sdělení o seznámení zastupitelstva městského 

obvodu s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku sociálních služeb 

Magistrátu města Ostravy, odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

Z:  Mgr. Šárka Tekielová  T:  21. prosinec 2012. 

147/13/12 

 

1.  projednalo přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině“, plán rozvoje rodinné politiky 

a dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci 

prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. schvaluje podání přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině“, zpracováním plánu 

rozvoje rodinné politiky a podáním dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV 

ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2013, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

  

3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zabezpečit všechny potřebné úkony 

k podání přihlášky do soutěže „Obec přátelská rodině“, zpracováním plánu rozvoje rodinné 

politiky a podáním dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního 

rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2013, dle přílohy 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová                                                   T: 21. prosince 2012 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu přihlášky do soutěže „Obec 

přátelská rodině“, plán rozvoje rodinné politiky  a podáním dotační žádosti o poskytnutí 

neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní 

úrovni pro rok 2013, dle přílohy dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál                                                            T: 21. prosince 2012.     

148/13/12 

 

1. rozhodlo o uzavření dohody o přistoupení k závazku a splátkového kalendáře                   

č. 520/2012/MBaI s p. Petrou Kaločajovou, bytem Rokycanova 642/3, 716 00 Ostrava-

Radvanice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2.  rozhodlo o uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře č. 579/2012/MBaI      
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13. zasedání ze dne 13. prosince 2012 

s p. Hanou Volnou, bytem xxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o přistoupení k závazku              

a splátkového kalendáře č. 520/2012/MBaI a dohody o uznání dluhu a splátkového 

kalendáře č. 579/2012/MBaI  dle bodů č. 1 a 2 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 31. prosince 2012. 

149/13/12 

 

1. schvaluje Statut sociálního fondu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností 

od 15. prosince 2012 a zároveň ruší s účinností od 14. prosince 2012 Statut sociálního 

fondu, který byl schválen dne 21. prosince 2006 usnesením č. 25/2 Zastupitelstva městského 

obvodu Radvanice a Bartovice.  

150/13/12 

 

1.  volí Mgr. Aleše Staniczka za člena kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


