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Usnesení  
16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 5. září 2013 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

178/16/13 schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 5. září 2013. 

179/16/13 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

Aleny Ulenfeldové a Pavla Šebesty. 

180/16/13 volí ověřovatele zápisu z 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 5. září 2013: 

- Richard Dudek, DiS. 

- Ing. Bc. Ivana Michálková 

181/16/13 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 16. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 5. září 2013 ve složení:  

- Bc. Aleš Boháč 

- Roman Biela 

- Martina Kosiecová 

182/16/13 

 

 

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 dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu. 

183/16/13 

 

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

Radvanice a Bartovice č. 15/2013 ze dne 13. května 2013, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

Radvanice a Bartovice č. 16/2013 ze dne 24. června 2013, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu. 

184/16/13 

 

1. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené  

u městského obvodu Radvanice a Bartovice, sp. zn.: SMO/078506/13/MJ/Raj  

ze dne 02. 04. 2013, vyhotovený na základě kontroly provedené Magistrátem města 

Ostrava, odbor majetkový, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí Příkaz č. 1/2013 k odstranění nedostatků uvedených v Protokole  

o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Radvanice  

a Bartovice pracovníky odboru majetkového Magistrátu města Ostrava dne 18. 03. 2013, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

185/16/13 

 

bere na vědomí zápis o provedené kontrole usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 98/9/12 ze dne 15. 03. 2012 a souvisejícího usnesení 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 118/11/12 ze dne 14. 06. 2012, 

provedené kontrolním výborem Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

186/16/13 

 

1. projednalo žádost pana Aleše Bergera, bytem xxx, xxx,  

o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000,- Kč na výdaje spojené s řešením 
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likvidace odpadních vod z jeho rodinného domu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. a) rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek panu Aleši Bergerovi, bytem xxx, xxx ve 

výši 30.000,- Kč na výdaje spojené s řešením likvidace odpadních vod z jeho rodinného 

domu, a to z rozpočtu městského obvodu na rok 2013, 

 

b) ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu informovat žadatele o výsledku projednání 

žádosti dle bodu 2. a) tohoto usnesení, 

Z: Ing. Renáta Spěváková T: 20. září 2013. 

187/16/13 

 

1. projednalo návrh smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Základní 

umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava – Slezská Ostrava, Keltičkova 4, 

příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského obvodu  

na rok 2013, 

 

2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- 

Kč Základní umělecké škole Edvarda Runda Ostrava, Ostrava – Slezská Ostrava, 

Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, schváleného v rozpočtu městského 

obvodu na rok 2013, 

 

3. pověřuje starostku podpisem smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. září 2013. 

188/16/13 

 

1. bere na vědomí zápis č. 2/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 20. května 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zprávu  

o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice  

za rok 2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

2. bere na vědomí zápis č. 3/2013 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 24. července 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

189/16/13 

 

schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – červenec 2013 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

190/16/13 

 

1. projednalo žádost pana Ervína Morice, bytem xxx, xxx o koupi části pozemků parc. č. 

72 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92,53 m2 a parc. č. 79/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 43,51 m2, oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodlo nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemků parc. č. 72 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 92,53 m2 a parc. č. 79/2 ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 43,51 m2, oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 

Ostrava dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 26. září 2013. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


