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Usnesení  
18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice  
a Bartovice konaného dne 14. prosince 2017  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

239/18/17 1) schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 14. prosince 2017. 

240/18/17 1) bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 21. září 2017 Bc. Martiny Stankušové a Ing. Štěpána Košťála. 

241/18/17 1) volí ověřovatele zápisu z 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného  

dne 14. prosince 2017 Jiřího Stankuše a Vladimíra Svobodu. 

242/18/17 1) volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 

městského obvodu konaného dne 14. prosince 2017 ve složení:  

- Lenka Revendová, předsedkyně, 

- Mgr. Jarmila Rojková, 

- Jaroslav Kudlička. 

243/18/17 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

2) schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, 

že usnesení: 

č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002, 

č. 170/12/16 bod 3) ze dne 13. října 2016, 

č. 234/17/17 ze dne 21. září 2017, 

zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

 

3) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

244/18/17 1) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 15/2017 ze dne 18. září 2017, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice č. 16/2017 ze dne 20. listopadu 2017, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu a zápis o provedené kontrole ze dne 18. září 2017, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu. 

245/18/17 1) bere na vědomí zápis č. 14/2017 z jednání finančního výboru konaného dne 18. září 

2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

246/18/17 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – září 2017 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

247/18/17 1) schvaluje rozpočet městského obvodu na rok 2018 s úpravou dle přílohy č. 1 – 6 

předloženého materiálu 

a) příjmy po konsolidaci ve výši  76.649.000,00 Kč 

b) financování  10.815.000,00 Kč 

ZDROJE CELKEM  87.464.000,00 Kč 

a) běžné výdaje po konsolidaci ve výši 62.476.000,00 Kč 

b) kapitálové výdaje ve výši  24.988.000,00 Kč 

VÝDAJE CELKEM  87.464.000,00 Kč 
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18. zasedání ze dne 14. prosince 2017 

2) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2021 s úpravou dle přílohy  

č. 7 předloženého materiálu, 

 

3) svěřuje v souladu s ustanovením Článku 10 odst. (12) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,  

Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice  

a) schvalování rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu, 

b) přijetí prostředků z účelových dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů do rozpočtu 

městského obvodu. 

248/18/17 1) stanoví v souladu s ust. § 72 a ust. §84 odst. 2), písm. n zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, novou výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, dle přílohy k nařízení vlády takto: 

 - za výkon funkce člena rady ve výši 4.000 Kč, 

 - za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.000 Kč, 

 - za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 2.000 Kč, 

 - za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1.800 Kč, 

 

2) stanoví v souladu s ust. § 72 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,: Nová výše 

měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu se poprvé 

poskytne s účinností od 1. ledna 2018, v případě náhradníka, ode dne prvního zasedání 

zastupitelstva městského obvodu, jehož se zúčastnil., 

 

3) stanoví v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,:  

Při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva 

městského obvodu měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší 

odměna. 

249/18/17 1) schvaluje s účinností od 1. ledna 2018 Statut sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice a členů Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, a zároveň ruší s účinností k 31. prosinci 2017 Statut 

sociálního fondu schválený dne 13. prosince 2012 usnesením č. 149/13/12, 

 

2) rozhodlo v souladu s ust. § 80 odst. 1) písm a), a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, o poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 

starostovi, místostarostovi nebo neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu 

pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství 

s účinností od 1. ledna 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

 

3) rozhodlo v souladu s ust. § 80 odst. 1) písm, b) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, o poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku 

starostovi a místostarostovi městského obvodu v souvislosti se zastupováním obce  

na veřejných občanských obřadech s účinností od 1. ledna 2018, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, 

 

4) rozhodlo v souladu s ust. § 80 odst. 1) písm, d) a odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, o poskytnutí příspěvku na stravování uvolněných členů zastupitelstva městského 

obvodu s účinností od 1. ledna 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

250/18/17 1) bere na vědomí stanovisko k vymáhání nároku statutárního města Ostrava, městského 

obvodu Radvanice a Bartovice za společností Ratifico s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a,  

182 00 Praha 8 – Libeň, IČ 24772976, ve výši 35.282,56 Kč za korekci výše podpory 

udělenou SFŽP ČR, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo o odpisu pohledávky statutárního města Ostrava, městského obvodu 
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Radvanice a Bartovice za společností Ratifico s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 

Praha 8 – Libeň, IČ 24772976, ve výši 35.282,56 Kč za korekci výše podpory udělenou 

SFŽP ČR. 

Tisková 

oprava 

v příloze č. 2 

materiálu  

k usnesení  

č. 234/17/17  

V článku I., bodě 1) Darovací smlouvy č. S 0440/2017/MBaI se text „katastrální území 

Radvanice na LV č. 141“ nahrazuje textem „katastrální území Bartovice na LV č. 141“. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA,        Milan Lukáš 

místostarosta         člen rady 

 

 

 


