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Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

209/19/14 schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 6. března 2014. 

210/19/14 bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

p. Jaroslava Kudličky a Ing. Pavla Raise. 

211/19/14 volí ověřovatele zápisu z 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 6. března 2014: 

- Zdeněk Sovadník 

- Šárka Mendlová 

212/19/14 volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 19. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 6. března 2014 ve složení:  

- Robert Růžička 

- Milan Lukáš 

- MUDr. Eva Šuláková 

213/19/14 

 

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. 

214/19/14 bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského 

obvodu Radvanice a Bartovice, č.j.: SMO/333833/13/MJ/Bys ze dne 25. 10. 2013, 

vyhotovený na základě kontroly provedené Magistrátem města Ostrava, odborem 

majetkovým, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

215/19/14 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 17/2013 ze dne 11. listopadu 2013, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

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

Radvanice a Bartovice č. 18/2014 ze dne 27. ledna 2014, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu. 

216/19/14 bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2013, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

217/19/14 1. projednalo dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava - Radvanice, 

Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. rozhodlo uzavřít dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace, ze dne        

16. června 2005, ve znění dodatků č. 1 - 8, Základní školy Ostrava - Radvanice, 
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Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

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

usnesení, 

Z: Mgr. Irena Kopciuchová     T: 31. března 2014, 

 

4.  zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 9 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace, ze dne 16. června 2005, ve znění dodatků č. 1 - 8, Základní školy 

Ostrava - Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, dle tohoto usnesení, 

Z: Ing. Štěpán Košťál   T: 31. března 2014. 

218/19/14 1. projednalo žádost společnosti CANIS SAFETY, a.s., se sídlem U Skály 70/62, 725 26 

Ostrava  - Krásné Pole, IČ 268161121 o koupi části pozemku parc. č. 867/2 ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 566 m2 , v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

2. rozhodlo souhlasit se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 867/2 ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 566 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,  

 

3. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský      T: 31. března 2014, 

 

4. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat písemné stanovisko statutárnímu městu 

Ostrava dle bodu 2 tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál    T: 31. března 2014. 

219/19/14 1. rozhodlo o uzavření dohody o přistoupení k závazku č. 44/2014/MBaI s p. Martinou 

Ponocnou, dosud bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1 

tohoto usnesení, 

Z: Ing. Svatopluk Běrský        T: 31. března 2014, 

 

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

č. 44/2014/MBaI dle bodu 1 tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová         T: 31. března 2014. 

220/19/14 1. vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelových transferů (grantů) z rozpočtu 

městského obvodu Radvanice a Bartovice na rok 2014, 

 

2. schvaluje návrh zásad poskytnutí účelových transferů (grantů) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

 

3.  ukládá vedoucí odboru financí a rozpočtu městského obvodu zajistit realizaci dle bodu 

2. tohoto usnesení 

Z: Ing. Renáta Spěváková                          T: 21. března 2014. 

221/19/14 1.  projednalo oznámení o podezření ze zneužití dotace z rozpočtu městského obvodu, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly dle oznámení, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, 

Z: Ing. Miroslav Pulchart                            T: ihned, 

3. ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zastupitelstvu městského obvodu 
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zprávu o výsledku provedené kontroly, 

Z: Ing. Miroslav Pulchart                            T: 1. července 2014. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 


