
 Statutární město Ostrava 
 městský obvod Radvanice a Bartovice 
 zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice 
 

 
  

 
Usnesení 
12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 13. září 
2012 
 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

121/12/12 1. schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 13. září 2012. 

122/12/12 1. bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu p. Martiny Kosiecové a p. Milana Lukáše  

o ověření zápisu z 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. června 

2012. 

123/12/12 1. volí ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 13. září 2012: p. Bc. Aleše Boháče a p. Pavla Šebestu. 

124/12/12 1. volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 13. září 2012 ve složení:  

Martina Kosiecová, předsedkyně, 

Ing. Ivana Michálková, 

Robert Růžička. 

125/12/12 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 usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

126/12/12 1. projednalo „Petici za odvolání ředitelky Základní školy Ostrava-Radvanice,  

p.o., Trnkovecká 55/867, 716 00 Ostrava-Radvanice“ dle čl. 18 Listiny základních a práv  

a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

 

2. souhlasí se zněním návrhu odpovědi na podání s názvem „Petice za odvolání ředitelky 

Základní školy Ostrava-Radvanice, p.o., Trnkovecká  55/867, 716 00 Ostrava-Radvanice“ 

dle čl. 18 Listiny základních a práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním“, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

 

3. ukládá místostarostovi městského obvodu zaslat odpověď dle bodu č. 2 tohoto usnesení, 

zástupci petičního výboru dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 20. září 2012. 

127/12/12 1. bere na vědomí  

- zápis č. 7/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 18. června 2012 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

- zápis č. 8/2012 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 20. srpna 2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 
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128/12/12 1. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 8/2012 ze dne 21. května 2012 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s výhradami k bodům 5 a 6 dle Zápisu z 39. schůze Rady městského obvodu 

Radvanice a Bartovice konané dne 15. srpna 2012, 

 

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

Radvanice a Bartovice č. 9/2012 ze dne 18. června 2012 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu. 

129/12/12 1. bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti na úseku komunálních 

služeb provedené Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí,  

č. j. SMO/186931/12/OŽP/Zez, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá starostce městského obvodu zaslat sdělení o seznámení zastupitelstva městského 

obvodu s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti na úseku komunálních služeb 

Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová  T: 27. září 2012. 

130/12/12 1. bere na vědomí zprávu o vyřízení stížnosti Renaty Nytrové na svolání 11. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu. 

131/12/12 1. schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – červenec 2012 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

132/12/12 1. rozhodlo o uzavření smlouvy č. 10080266 o poskytnutí podpory (vedené pod  

č. S 0250/2012) od poskytovatele Státního fondu životního prostředí ČR se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, v rámci Operačního programu Životní 

prostředí ČR na financování projektu „Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě-Radvanicích“, 

akceptační číslo 10080266 dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 předloženého materiálu, 

 

2. ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné 

úkony k uzavření smlouvy č. 10080266 (vedené pod č. S 0250/2012), dle bodu č. 1. tohoto 

usnesení, 

Z: Ing. Hana Dlouhá T: 28. února 2013, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. 10080266 (vedené pod  

č. S 0250/2012), dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 28. února 2013.     

133/12/12 1. projednalo darovací smlouvu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice  

a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, č. S 0402/2012/SVaŠ, na finanční 

dar ve výši 30.000,-- Kč s obdarovaným Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-

Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. souhlasí s uzavřením darovací smlouvy statutárního města Ostravy, městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, č. S 0402/2012/SVaŠ, 

na finanční dar ve výši 30.000,-- Kč s obdarovaným Základní umělecká škola Edvarda 

Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace, IČ 61989193,  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3. zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0402/2012/SVaŠ dle bodu 

č. 2. tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Šárka Tekielová T: 20. září 2012.  
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134/12/12 1. rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 291/2, zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště o výměře 92 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, městský obvod Radvanice  

a Bartovice, se sídlem Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, PSČ 716 00, IČ 00845451-17, 

jako prodávajícím a p. Martinem Bundilem, xxx, jako kupujícím za dohodnutou cenu 

41.400 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s následující úpravou textu kupní 

smlouvy: 

Ustanovení čl. III. Věta první se ruší a nahrazuje se následujícím textem: „Kupující uhradí 

kupní cenu ve výši 41.400,-- Kč prodávajícímu na účet prodávajícího po podpisu kupní 

smlouvy nejpozději do 28. února 2013, vedený u Komerční banky Ostrava, č. účtu  

19-11622761/0100, VS 4281700000“., 

V čl. VI. ve větě první se za slovo „pozemku“ vkládá slovo „vkladem“., 

 

2. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu kupní smlouvy na převod 

vlastnického práva k pozemku dle tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 30. září 2012. 

135/12/12 1. rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 1820/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 2380 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 716 00, IČ 00845451-17, 

jako prodávajícím a společností Pyrex spol. s r.o., adresou Marxova 372, 736 01 Havířov 

-Město, IČ 47667974, jako kupujícím, za dohodnutou cenu 590.390,-- Kč dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

2. zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu kupní smlouvy na převod 

vlastnického práva k pozemku dle tohoto usnesení,  

Z: Ing. Štěpán Košťál T: 30. září 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Tekielová,      Ing. Štěpán Košťál, 

starostka       místostarosta 

 


