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Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

197/18/13 schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 12. prosince 2013. 

198/18/13 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu p. MUDr. Evy Šulákové a p. Jiřího Kačírka. 

199/18/13 volí ověřovatele zápisu z 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 12. prosince 2013: 

- p. Jaroslav Kudlička 

- p. Ing. Pavel Rais 

200/18/13 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 12. prosince 2013 ve složení:  

- p. Richard Dudek, DiS. 

- p. Bc. Aleš Boháč 

- p. Ing. Miroslav Pulchart 

201/18/13 

 

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. 

202/18/13 

 

bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, sp. zn.: S-SMO/161482/13/MJ/3 ze dne 17. 6. 2013, 

vyhotovený na základě kontroly provedené Magistrátem města Ostrava, odborem 

majetkovým, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

203/18/13 

 

1. projednalo změny v dodatcích ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací,  

 

2. rozhodlo uzavřít:  

a) dodatky č. 8 ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací, ze dne 16. června 2005, 

ve znění dodatků č. 1-7: 

- Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy 

 č. 1 předloženého materiálu, 

- Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, dle přílohy 

 č. 2 předloženého materiálu, 

 

b) dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne 16. června 2005,  

ve znění dodatků č. 1-9: 

- Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, dle přílohy 

 č. 3 předloženého materiálu, 

 

c) dodatek č. 11 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne 16. června 2005,  

ve znění dodatků č. 1-10: 

- Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, dle přílohy 

 č. 4 předloženého materiálu, 
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3. ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství zajistit realizaci dle bodu 2. tohoto 

usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová T: 20. prosince 2013, 

 

4. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatků ke zřizovacím listinám 

dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 20. prosince 2013. 

204/18/13 

 

1. projednalo návrh přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na základě 1. výzvy 

vyhlášené Ministerstvem životního prostředí na projekt „Revitalizace vnitrobloku bytové 

zóny mezi ulicemi Rokycanova a Matušínského v Ostravě-Radvanicích“ ve výši 

celkových výdajů 6.409.524,-- Kč včetně DPH, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí na základě  

1. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí na předmětný projekt dle bodu č. 1. 

tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 17. prosince 2013. 

205/18/13 

 

1. schvaluje rozpočet městského obvodu pro rok 2014 dle návrhu uvedeného v přílohách  

č. 1 – 7 předloženého materiálu: 

 a) příjmy po konsolidaci ve výši  47 519 000,-- Kč 

 b) financování  860 000,-- Kč 

 ZDROJE CELKEM  48 379 000,-- Kč 

 

 a) běžné výdaje po konsolidaci  33 822 000,-- Kč 

 b) kapitálové výdaje ve výši  14 557 000,-- Kč 

 VÝDAJE CELKEM  48 379 000,-- Kč 

s úpravami – navýšení na pol. 4121 o 99 000,-- Kč a snížení příjmů na pol. 2324                

o 99 000,-- Kč, 

 

2. schvaluje rozpočtový výhled na léta 2015 – 2017 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. 

206/18/13 

 

schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice  

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

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

207/18/13 

 

bere na vědomí zápis č. 4/2013 ze dne 4. září 2013 a č. 5/2013 ze dne 18. listopadu 2013    

z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu dle přílohy  

č. 1 a 2 předloženého materiálu. 

208/18/13 1. rozhodlo o uzavření smlouvy (vedené pod č. 0662/2013/MBaI) o koupi bytového domu 

č.p. 248 stojícího na pozemku parc. č. 376 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radvanice    

na ulici Trnkovecká a uzavření smlouvy o právní úschově platby vedené pod                     

č. S 0666/2013/MBaI s tím související, s Janem Šustrem, bytem Skalácká 630/17,         

PSČ 712 00 Ostrava – Muglinov, IČO 75195101, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodlo o uzavření smlouvy (vedené pod č. 0663/2013/MBaI) o koupi bytového domu 
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č.p. 249 stojícího na parcele č. 373 v k.ú. Radvanice, koupi bytového domu č.p. 250 

stojícího na pozemku parc. č. 372 v k.ú. Radvanice a budovy bez č.p./č.e. stojící              

na pozemku prac. č. 371 v k.ú. Radvanice, vše na ulici Trnkovecká a uzavření smlouvy           

o právní úschově platby vedené pod č. S 0665/2013/MBaI s tím související, se společností 

Family – bydlení pro rodiny s dětmi s.r.o., Lešetínská 712/20, PSČ 719 00 Ostrava – 

Kunčice, IČO 28632729, zastoupená panem Janem Šustrem, jednatelem společnosti dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá starostce městského obvodu uzavřít kupní smlouvy na koupi bytového domu   

č.p. 248 na pozemku parc. č. 376 v k.ú. Radvanice, bytového domu č.p.  249 stojícího      

na pozemku parc. č. 373 v k.ú. Radvanice, bytového domu č.p. 250 stojícího na pozemku 

parc. č. 372 v k.ú. Radvanice a Budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc. č. 371      

v k.ú. Radvanice vše na ul. Trnkovecká a uzavřít smlouvy o právní úschově platby           

na nákup nemovitostí, dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová                          T: 31. prosince 2013. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


