Statutární město Ostrava – Městský obvod Radvanice a Bartovice

Usnesení ze 3.  zasedání zastupitelstva městského obvodu  konaného dne  22. března  2007
Zpracovala: Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Usnesení
ze 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 22. března 2007
č.: 38/3 – 54/3

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice
č. usn.

Obsah
38/3

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.: 

      18/2 – 35/2 z 21. prosince 2006, 36/M a 37/M z 21. února 2007  
jsou   splněna   a  vyřazují  se  z  dalšího   sledování dle   přílohy  č.  2  předloženého 
      materiálu.
39/3

Schvaluje Program bezpečnosti a prevence kriminality – aktualizace 2007,

	ukládá starostovi městského obvodu realizaci Programu bezpečnosti a prevence kriminality – aktualizace 2007.

40/3

Bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městského obvodu k 31. prosinci 2006 dle přílohy předloženého materiálu.
41/3

Bere na vědomí stav Fondu rozvoje bydlení k 31. prosinci 2006 dle přílohy předloženého materiálu.
42/3

Souhlasí s podmínkami pro poskytování dotací - grantů v roce 2007 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování dotací - grantů v roce 2007 dle bodu č.1. tohoto usnesení,


	ukládá  radě městského obvodu zajistit  realizaci dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

      Z: Vojtěch Mynář     TE: 21. června 2007.
43/3

Rozhodlo o vrácením dotace - grantu na rok 2006 poskytnuté:

	TJ  Sokolu Radvanice a Bartovice ve výši 10.000,-- Kč, který byl dle smlouvy   o poskytnutí grantu určen na nákup tělocvičného nářadí (venkovní stolní tenis); dotace - grant byl použit na rekonstrukci prostor sokolovny, tedy v rozporu        s uzavřenou smlouvou pro rok 2006, 

      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
	občanskému sdružení – Naše srdce Amaro Illo ve výši 8.000,-- Kč, který byl vyúčtován v rozporu s uzavřenou smlouvou, tj. ke dni 12. února 2007; ve smlouvě je stanovené datum vyúčtování 30. listopadu 2006, 

      dle přílohy č. 2  předloženého  materiálu,
	Tělovýchovné jednotě Baník Radvanice ve výši 9.000,-- Kč, který byl vyúčtován dne 6. března 2007 v rozporu s uzavřenou smlouvou; ve smlouvě je stanoveno datum vyúčtování 30. listopadu 2006, 

      dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
	Českému svazu chovatelů – základní organizaci se sídlem v Ostravě-Bartovicích, Dvorová 329/25, ve výši 3.000,-- Kč; dotace - grant nebyl vyúčtován vůbec,

odborovému klubu důchodců Dolu J. Fučík 3, se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská 307, ve výši 2.000,-- Kč; dotace - grant nebyl vyúčtován vůbec,

	ukládá   starostovi   městského obvodu zajistit realizaci tohoto usnesení,

      Z: Vojtěch Mynář     TE: 30. března 2007.
44/3

Bere na vědomí 
	zápis č. 3/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 22. ledna 2007,

	zápis č. 4/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. února 2007.

45/3

Bere na vědomí zápis kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu č. 1 včetně hodnotící zprávy za rok 2006 a plánu práce na rok 2007 ze dne                    10. ledna 2007 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, zápis kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu  č. 2 ze dne 28. února 2007 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a žádost Ing. Martina Šuláka o uvolnění z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

	odvolává v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb.,            o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu Ing. Martina Šuláka,


	volí v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. l)  a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2006 - 2010 člena kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu  Zdeňka Sovadníka, a to s účinností od 23. března 2007,


	ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva městského obvodu předložit stanovisko k využití přidělené dotace na realizaci stavby „Oprava domu, ul. Pátova 657/6 v Ostravě-Radvanicích“ na příštím zasedání zastupitelstva městského obvodu,

      Z: Mgr. Ondřej Chrapek     TE: 21. června 2007.
46/3

Stanoví měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády            č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy předloženého návrhu, a to s účinností od 1. ledna 2007.
47/3

Projednalo návrh tajemnice úřadu městského obvodu na Jednací řád výborů zastupitelstva městského obvodu dle přílohy předloženého návrhu,

	schvaluje Jednací řád výborů zastupitelstva městského obvodu dle předloženého návrhu, a to s účinností od 23. března 2007.

48/3

Rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 ke  zřizovacím listinám příspěvkových organizací ze dne 16. června 2005,  ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. prosince 2005:

	Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ: 70987700,

Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, IČ: 70987718,
Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, IČ: 70987742,
Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, IČ: 70987734, 
      dle příloh č. 1 - 4 předloženého materiálu,

	ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového, školství a kultury zajistit realizaci dle bodu č. 1. tohoto usnesení,

      Z: Ing. Ludmila Tikovská     TE:  31. března 2007,

	zmocňuje starostu  městského obvodu   k podpisu  dodatků č. 2 ke zřizovacím listinám dle tohoto usnesení,,

      Z: Vojtěch Mynář    TE: 31. března 2007.
49/3

Souhlasí se záměrem prodeje pozemku   parc. č. 2124/7, ostatní plocha, jiná plocha, o  výměře  cca 498 m2  v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 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: 30. března 2007.
50/3

Souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 568/2, orná půda, o  výměře  417 m2  v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa 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: 30. března 2007.
51/3

Souhlasí se záměrem koupě  pozemku  parc. č. 3228/12, ostatní plocha,  ostatní komunikace, o  výměře    96 m2  v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, po předchozím souhlasu Rady města Ostravy,

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

      Z: Vojtěch Mynář     TE: 30. března 2007.
52/3

Souhlasí s bezúplatným převodem pozemků  parc. č. 3227/4, o  výměře  815 m2,  ostatní plocha - ostatní komunikace a parc. č. 3227/10 o  výměře 15 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
ukládá   starostovi   městského   obvodu   zaslat  písemně  statutárnímu   městu Ostrava  souhlas  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
      Z: Vojtěch Mynář     TE: 30. března 2007.
53/3

Rozhodlo  o podání žádostí  o dotace v rámci dotačních programů Ministerstva pro  místní rozvoj a o podání žádostí o dotace z prostředků  Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí, případně programů vyhlášených jinými subjekty,  a to na projekty:
	výstavba Ozdravného centra Ještěrka ve výši 14.840.000,-- Kč,

realizace projektu Zklidnění Těšínské ulice ve výši 7.700.000,-- Kč,
	rekonstrukce Dalimilova parku ve výši 3.500.000,-- Kč,
výsadba zeleně u DPS v Ostravě-Bartovicích ve výši 700.000,-- Kč,
revitalizace zeleně na hřbitovech ve výši 1.050.000,-- Kč,
rekonstrukce parku na Lipině ve výši 1.200.000,-- Kč,
rekonstrukce hřiště na Dalimilově ulici ve výši 1.300.000,-- Kč,
	vybudování infrastruktury pro bytové domy „U Stavisek“ ve výši        9.100.000,-- Kč.
54/3

Bere na vědomí dopis Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí,                        č.j.: Vnitř. 11114/06/La z 14. prosince 2006, ve věci žádosti o posouzení nutnosti vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu žebrání na území města, a popř. stanovení místa, na nichž by žebrání bylo zakázáno nebo stanoveno, na kterých místech a v jakém čase by žebrání bylo povoleno a vyjádření městského obvodu Radvanice a Bartovice,                č. j.: OaVV/8703/07/Lin z 18. ledna 2007, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.






Vojtěch Mynář
starosta

Ing. Břetislav Blažek, CSc.
místostarosta


