Statutární město Ostrava – Městský obvod Radvanice a Bartovice

Usnesení ze 5.  zasedání zastupitelstva městského obvodu  konaného dne  20. září  2007
Zpracovala: Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 20. září 2007
č.: 68/5 – 96/5

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice
č. usn.

Obsah
68/5

Volí volební komisi pro volbu starosty, člena Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice a člena Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice ve složení: 
	předseda volební komise Ing. Vladimír Majer,
	členové volební komise  Břetislav Buchta, Eva Stošková.

69/5

Schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.:  
      174/15 ze 4. dubna 2002,
      30/5 a 35/5, bod č. 2. mimo 1. odrážky, 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,
      39/3 z 22. března 2007
      doporučuje    ponechat    ve     sledování    dle   termínů     uvedených    v příloze   č.    
      1  předloženého materiálu,	

	schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že  usnesení č.: 55/4 - 67/4 z 21. června 2007  jsou splněna  a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

70/5

Schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden – červenec  2007 dle přílohy předloženého materiálu.
71/5

Bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městského obvodu k 30. červnu 2007 dle        přílohy předloženého materiálu.
72/5

Bere na vědomí stav Fondu rozvoje bydlení k 30. červnu 2007 dle přílohy předloženého materiálu.
73/5

Bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 4/2007 ze dne 22. srpna 2007 včetně závěrečné zprávy z kontroly veřejné zakázky  „Oprava domu, ul. Pátova 657/6 v Ostravě- Radvanicích“
     dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva městského obvodu provést následnou kontrolu na  stavbě “Oprava domu, ul. Pátova 657/6 v Ostravě-Radvanicích“ po skončení reklamačního řízení a předložit zprávu z této kontroly na příštím zasedání zastupitelstva městského obvodu,

      Z: Mgr. Ondřej Chrapek     TE: 20. prosince 2007.
74/5

Bere na vědomí

	zápis č. 9/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. června 2007 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,


	zápis č. 10/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 30. července 2007 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


	zápis č. 11/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27. srpna 2007 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

75/5

Souhlasí se záměrem koupě  pozemků  parc. č. 702/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o  výměře  1514 m2  a parc. č. 703/1, ostatní plocha, zeleň              o  výměře   519 m2    v  k. ú.  Bartovice, obec Ostrava, po předchozím souhlasu Rady města Ostravy, a to s tím, že cena záměru koupě pozemku je navržena na     1,-- Kč celé plochy pozemků,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 4. října 2007.
76/5

Projednalo ve smyslu usnesení  rady městského obvodu č. 414/17 ze dne 29. srpna  2007 a č. 434/18 ze dne 12. září 2007  žádost o stanovisko  od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava,  na koupi pozemku parc. č.  2052, orná půda o výměře 800 m2  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	souhlasí se záměrem koupě  pozemku  parc. č.  2052, orná půda o výměře 800 m2  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, po předchozím souhlasu Rady města Ostravy,


	ukládá   místostarostce   městského   obvodu   
	zaslat  písemně  statutárnímu   městu Ostrava  stanovisko  dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

     
	požádat o úhradu kupní ceny pozemku  parc. č.  2052 statutární město Ostrava,

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 4. října 2007.
77/5


Projednalo ve smyslu usnesení rady městského obvodu č. 11/1 ze dne                    15. listopadu 2006, č. 296/14 ze dne 6. června 2007 a č. 413/17 ze dne 29. srpna 2007 opětovně žádost oprávněné fyzické osoby, p. Františka Hauta, Bendova 550/11, 71600 Ostrava-Radvanice, IČ: 12476081, o prodej pozemku parc. č. 2027/1 - ostatní plocha, manipulační plocha a 95 pozemků, zastavěná plocha pod garážemi  v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku  parc. č. 2027/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o  výměře    3 425 m2 a pozemků parc. č. 2027/142, 2027/57, 2027/58, 2027/59, 2027/60, 2027/128, 2027/136, 2027/152, 2027/141, 2027/139, 2027/61, 2027/62, 2027/63, 2027/64, 2027/128, 2027/161, 2027/125, 2027/127, 2027/126, 2027/124, 2027/132, 2027/129, 2027/122, 2027/134, 2027/137, 2027/140, 2027/65, 2027/66, 2027/67, 2027/68, 2027/69, 2027/70, 2027/71, 2027/72, 2027/73, 2027/74, 2027/75, 2027/76, 2027/77, 2027/78, 2027/79, 2027/138, 2027/95, 2027/94, 2027/93, 2027/92, 2027/91, 2027/90, 2027/89, 2027/88, 2027/87, 2027/86, 2027/85, 2027/84, 2027/83, 2027/82, 2027/81, 2027/80, 2027/131, 2027/96, 2027/97, 2027/98, 2027/99, 2027/100, 2027/101, 2027/102, 2027/103, 2027/104, 2027/105, 2027/106, 2027/107, 2027/108, 2027/130, 2027/121, 2027/120, 2027/119, 2027/118, 2027/117, 2027/116, 2027/115, 2027/114, 2027/113, 2027/112, 2027/111, 2027/110, 2027/109, 2027/133, 2027/162, 2027/150, 2027/145, 2027/144, 2027/149, 2027/148, 2027/147, 2027/146, o celkové výměře 2 161 m2, vše zastavěná plocha pod garážemi, v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,


	ukládá  místostarostce městského obvodu zaslat  písemně  statutárnímu   městu Ostrava  nesouhlas  dle bodu č. 2. tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 27. září 2007.
78/5

Rozhodlo o podání  žádostí  o dotaci v rámci „Operačního programu životního prostředí – prioritní osa 3, Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast 3.2.1. – realizace úspor energie“, a to na „Energetické úspory v objektech městského obvodu Radvanice a Bartovice“,

	ukládá místostarostce městského obvodu Radvanice a Bartovice zajistit  předložení žádostí dle bodu č. 1. tohoto usnesení k odsouhlasení Radě města Ostravy, a to ve smyslu článku 9 odst. 16 obecně závazné vyhlášky č. 11/2000 – Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků,

      Z : Ing. Ivana Michálková     TE: 24. září 2007,

	ukládá místostarostce  městského obvodu zajistit realizaci podání žádostí o dotace dle bodu č. 1. tohoto usnesení,

      Z : Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 30. října 2007.
79/5

Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 2124/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 498 m², v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  zapsané na listu vlastnictví č. 1962 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, sídlo: Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ: 71600, IČ: 00845451(17), jako prodávajícím a společností    Prosberitas 1, s.r.o., sídlo: Líně, Na Šachtě 391, PSČ: 33021, IČ: 26407400,             za dohodnutou cenu  191.730,-- Kč jako kupujícím,  
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 4. října 2007.
80/5

Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 3228/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 96  m² v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  zapsané na listu vlastnictví č. 891 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, sídlo:  Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ: 71600, IČ: 00845451(17), jako kupujícím a p. Ing. Jaromírem Štupalským, Sodná 549/117, 71200 Ostrava-Muglinov, za dohodnutou cenu  63.360,-- Kč jako prodávajícím, 
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,


	schvaluje rozpočtové opatření, kterým se: 

      zvyšují příjmy na § 3639  položka  3111      o  64 tis.
      zvyšují výdaje na § 3639  položka  6130      o  64 tis.

	ukládá radě městského obvodu zajistit realizaci schváleného rozpočtového opatření,

Z: Vojtěch Mynář      TE: 30. září 2007,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 4. října 2007.
81/5

Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 568/2, orná půda o výměře 417  m² v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, zapsané na listu vlastnictví č. 1962 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, sídlo:  Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ: 71600, IČ 00845451(17), jako prodávajícím a p. Karlem a Miloslavou Fišerovými, Turgeněvova 1245/35, 71600 Ostrava-Radvanice, za dohodnutou cenu         128.440,-- Kč jako kupujícím,  
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 4. října 2007.
82/5

Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 839/1, orná půda o výměře 7719 m² v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  zapsané na listu vlastnictví č. 1962 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, sídlo:  Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ: 71600, IČ: 00845451(17), jako prodávajícím a společností INVESTAP s.r.o., sídlo: Praha 1, Václavské nám. 17, PSČ: 11000, IČ: 27215237, za dohodnutou cenu     3.250.000,-- Kč  jako kupujícím, 
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 4. října 2007.
83/5

Rozhodlo o převodu nemovitosti - část pozemku parcela č. 1012/3, orná půda          o výměře 26 m² v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  zapsané na listu vlastnictví č. 1048 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, se sídlem  Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ 71600, IČ: 00845451(17) jako prodávajícím a p. Ing. Petrem a Evou Plevovými, Radova 108/30, 71700 Ostrava-Bartovice, za dohodnutou cenu  11.210,-- Kč jako kupujícím,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemku dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 4. října 2007.
84/5

Bere na vědomí kapitálový rozpočet na rok 2008 a kapitálový výhled na léta 2009 – 2011 dle přílohy předloženého materiálu.
85/5

Bere na vědomí 

	žádost o vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí,        z 20. června 2007, č.j.: OŽP/4413/07/Fr, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,


	návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2006, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

86/5

Bere na vědomí informaci o způsobu vyřízení dotazů členů zastupitelstva a občana městského obvodu vznesených na 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu dne     21. června  2007,

	ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva městského obvodu, aby prověřil Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, zda je tento v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

      Z: Mgr. Ondřej Chrapek     TE: 20. prosince 2007.
87/5
Schvaluje 

	volební řád pro volbu starosty a pro volbu člena Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice, a to variantu A) – veřejné hlasování, dle předloženého návrhu,


	volební řád pro volbu člena Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, a to variantu A) – veřejné hlasování dle předloženého návrhu.

88/5
Bere na vědomí vzdání se funkce starosty městského obvodu  Radvanice a Bartovice Vojtěch Mynáře,

	odvolává dle ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěcha Mynáře na základě jeho vzdání se funkce starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice.

89/5
Volí dle ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice        Ing. Břetislava Blažka, CSc.
90/5
Odvolává z funkce místostarosty městského obvodu Radvanice a Bartovice                Ing. Břetislava Blažka, CSc., který byl zvolen starostou městského obvodu Radvanice a Bartovice.
91/5
Volí dle ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěcha Mynáře.
92/5
Volí dle ust. § 84 odst. (2) písm. l ) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  člena Finančního výboru Zastupitelstva městského  obvodu Radvanice a Bartovice Ing. Pavla Raise.
93/5
Bere na vědomí abdikaci člena Finančního výboru Zastupitelstva městského  obvodu Radvanice a Bartovice Dr. Ing. Petra Jelínka,

	odvolává Dr. Ing. Petra Jelínka dle ust. § 84 odst. (2) písm. l ) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z členství Finančního výboru Zastupitelstva městského  obvodu Radvanice a Bartovice na základě jeho abdikace.

94/5
Stanoví dle ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že počet členů rady městského obvodu uvolněných pro výkon funkce je 2, a to starosta a místostarosta městského obvodu.
95/5
Stanoví dle ust. § 72 a 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  a  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, odměnu členu Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěchu Mynáři ve výši 1.730,-- Kč,  a to s účinností od 21. září 2007.
96/5
Stanoví, že starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice v době jeho nepřítomnosti zastupuje  místostarostka městského obvodu Radvanice a Bartovice     Ing. Bc. Ivana Michálková.



Ing. Břetislav Blažek, CSc.
starosta

Ing. Bc. Ivana Michálková
místostarostka




