Statutární město Ostrava – Městský obvod Radvanice a Bartovice

Usnesení z  2.  zasedání zastupitelstva městského obvodu ze dne  21. prosince  2006
Zpracovala: Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Usnesení
2. zasedání zastupitelstva městského obvodu
ze dne 21. prosince 2006
č.: 18/2 – 35/2

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice
č. usn.

Obsah
18/2
Bere na vědomí složení slibu členky zastupitelstva městského obvodu Pavlíny Kozlové dle § 69 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
19/2
Stanoví dle ust. § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněné člence zastupitelstva Pavlíně Kozlové městského obvodu ve výši 550,-- Kč, a to s účinností od 14. listopadu 2006.
20/2
Volí veřejnou volbou dle ust. § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena rady městského obvodu Břetislava Buchtu.
21/2

Souhlasí s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.:  
      174/15 ze 4. dubna 2002,
      35/5 z 15. května 2003,
      56/7 z 18. prosince 2003,
      63/8 z 25. března 2004, 80/9  z 24. června 2004 a 176/17 z 22. června 2006,
      87/10 z 23. září 2004,
      158/16  z 30. března 2006
      doporučuje    ponechat    ve    sledování    dle   termínů     uvedených    v příloze    č.   
      1 předloženého materiálu,	

	souhlasí s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že  usnesení č.: 185/18 – 196/18 z 22. září 2006, 1/1 – 17/1 z 8. listopadu 2006 jsou splněna  a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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Schvaluje rozpočet městského obvodu pro rok 2007 dle přílohy č. 1 předloženého návrhu:

	příjmy po konsolidaci ve výši 		            	96.050.000,--  Kč

financování ve výši                                             	   1.000.000,-- Kč
ZDROJE CELKEM				      	97.050.000,--  Kč

	běžné výdaje po konsolidaci	            		33.450.000,-- Kč

kapitálové výdaje ve výši				63.600.000,-- Kč
VÝDAJE CELKEM					97.050.000,-- Kč

	schvaluje rozpočtový výhled na léta 2008 - 2010 dle přílohy č. 2 předloženého návrhu,


	 svěřuje v souladu s ustanovením Článku 9 odst. (13) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice:

	schvalování rozpočtových opatření do úhrnné výše 10 % upraveného rozpočtu,

přijetí prostředků z účelových dotací z vyšších rozpočtů a  státních fondů  do rozpočtu městského obvodu.
23/2

Bere na vědomí čerpání rozpočtu za leden – říjen 2006, 

	schvaluje čerpání rozpočtu za leden – říjen 2006.

24/2

Bere na vědomí zápis č. 1/1/2006 z jednání finančního výboru konaného dne                             27. listopadu  2006,

	bere na vědomí zápis č. 2/1/2006 z jednání finančního výboru konaného dne          11. prosince  2006.
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Schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice a členů  Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice uvolněných pro výkon funkce dle přílohy předloženého materiálu, a to s účinností od 1. ledna 2007.
26/2

Schvaluje Jednací řád zastupitelstva městského obvodu dle přílohy předloženého materiálu, a to s účinností od 21. prosince 2006.
27/2

Stanoví pro volební období 2006 – 2010 počet členů:
	finančního výboru na 7,
kontrolního výboru na 7,

	odvolává podle § 84 odst. (2) písm. m) a n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
	členy finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Břetislava Blažka, CSc., a  PharmDr. Evu Urbanovou,
	člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Evína Hama,


	volí podle § 84 odst. (2) písm.m) a  n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

      pro volební období 2006 – 2010:
	členy finančního výboru zastupitelstva městského obvodu:
	Břetislav Bortlík,

Dr. Ing. Petr Jelínek,
Zdeněk Keller,
MUDr. Pavel Blaha,
Otakar Sládek,
Ing. Libor Štroch,
                  (Ing. Renáta Spěváková, jednatelka),
	členy kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu:
	Ing. Kamila Bortlíková,

Jaroslav Koudelka,
Miroslav Langr,
Jan Maceček,
Ing. Pavel Sulek,
Ing. Martin Šulák,
                                    (Martina Linhartová, jednatelka).
28/2

Projednalo návrh starosty městského obvodu na svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti místostarosty městského obvodu,

	svěřuje zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:
	místostarostovi Ing. Břetislavu Blažkovi, CSc., na úsecích:

	financí a rozpočtu,

ekonomického rozvoje,
místního hospodářství, dopravy a přestupků,
vnější a vnitřní kontrolní činnosti,
krizového řízení,
požární ochrany,
veřejného pořádku,

	místostarostce Ing. Ivaně Michálkové na úsecích:
	majetkovém, bytovém, školství a kultury,

investičním,
výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství,
	sociálních věcí.
29/2

Stanoví odměnu starostovi městského obvodu dle ust. § 72 zákona č. 128/2000 Sb.,        o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 7.960,-- Kč,                       a to s účinností od 22. prosince 2006.
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Souhlasí se záměrem prodeje pozemku  parc. č. 2027/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o  výměře  3 425 m2  v  k. ú.  Radvanice (obec Ostrava) ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

	ukládá   starostovi   městského   obvodu   zaslat  písemně  statutárnímu   městu Ostrava  souhlas  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Vojtěch Mynář     TE: 28. prosince 2006.
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Souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č.1012/3 – orná půda o výměře cca 40 m2  v k. ú.  Bartovice (obec Ostrava) ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

	ukládá   starostovi   městského   obvodu   zaslat  písemně  statutárnímu   městu Ostrava  souhlas  dle bodu č. 1.  tohoto usnesení, 

      Vojtěch Mynář     TE: 28. prosince 2006.
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Souhlasí se záměrem prodeje  pozemku parc. č. 839/1 –  orná půda o  výměře     7.719 m2   v  k. ú.  Radvanice (obec Ostrava) ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

	ukládá   starostovi   městského   obvodu   zaslat  písemně  statutárnímu   městu Ostrava  souhlas  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Vojtěch Mynář     TE: 28. prosince 2006.
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Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 440, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 310  m² v  katastrálním území Radvanice (obec Ostrava)  zapsané na listu vlastnictví č. 1962 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo:  Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ: 71600, IČ: 00845451(17), jako prodávajícím a XXX za dohodnutou cenu 65.100,-- Kč, jako kupujícím, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje starostu  městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku dle  bodu č. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Vojtěch Mynář     TE: 5. ledna 2007.
34/2

Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 531/2, trvalý travní porost        o výměře 47  m² v k. ú. Radvanice (obec Ostrava)  zapsané na listě vlastnictví č. 1962 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo:  Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ: 71600, IČ: 00845451(17), jako prodávajícím a  XXX  za dohodnutou cenu 23.500,-- Kč, jako kupujícím,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje starostu  městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku dle bodu č. 1.  tohoto usnesení, 

      Z: Vojtěch Mynář     TE: 5. ledna 2007.
35/2

Rozhodlo o  uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 28. června 2006           (o prodloužení lhůty splatnosti do 15. ledna 2007) uzavřené s XXX o převodu nemovitostí bývalé „Bažantnice“ v k. ú. Bartovice (obec Ostrava) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje starostu  městského obvodu k podpisu  dodatku č. 1 ke  kupní smlouvě  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Vojtěch Mynář     T: 22. prosince 2006.






Vojtěch Mynář
starosta

Ing. Břetislav Blažek, CSc.
místostarosta


