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Usnesení  
6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Radvanice a Bartovice konaného dne 12. září 2019 
 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

76/6/19 Schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. září 2019. 

77/6/19 Schvaluje zprávu ověřovatelů zápisu z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného 

dne 13. června 2019 Břetislava Kapusty a Ing. Štěpána Košťála. 

78/6/19 Určuje ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne  

12. září 2019 Ing. Bc. Ivanu Michálkovou a Pavla Šebestu. 

79/6/19 Volí návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva městského 

obvodu konaného dne 12. září 2019 ve složení:  

1. předseda návrhové komise: Břetislav Kapusta 

2. členové návrhové komise: Stanislav Zientek a Jiří Stankuš 

80/6/19 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,  

262/19/18 ze dne 8. března 2018, 

289/21/18, bod 3), ze dne 6. září 2018, 

58/4/19, bod 2), ze dne 16. května 2019, 

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. 

81/6/19 1) bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Radvanice a Bartovice za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

82/6/19 1) schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů z rozpočtu městského obvodu Radvanice  

a Bartovice za leden – červen 2019 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu včetně 

provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

83/6/19 1) projednalo návrhy Dodatků č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací dle příloh  

č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo schválit Dodatky č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací dle příloh  

č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, 

 

3) pověřuje místostarostku městského obvodu k podpisu Dodatků č. 1 zřizovacích listin 

příspěvkových organizací dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 20. září 2019, 

 

4) ukládá informovat ředitelky příspěvkových organizací dle bodu 2) tohoto usnesení, 

Z: Mgr. Martina Škovránová   T: 20. září 2019, 
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5) ukládá zajistit provedení potřebné účetní operace v podrozvahové evidenci, 

Z: Ing. Renata Spěváková   T: 30. září 2019. 

84/6/19 1) projednalo opětovnou žádost notáře soudního komisaře JUDr. Josefa Kawuloka, Milíčova 

1670/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ze dne 29. července 2019, s vydáním nepatrného 

majetku spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 pozemků parc. č. 1167/57, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1167/67, koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené, vodní plocha, parc. č. 1167/68, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní 

plocha, parc. č. 1500/36, trvalý travní porost, parc. č. 1500/56, trvalý travní porost, parc.  

č. 1609/6, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1609/22, koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1610/3, trvalý travní porost  

a prac. č. 1610/17, trvalý travní porost, vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, po zůstaviteli 

Václavu Křístkovi, zemřelém dne 4. března 2018, posledně bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

- Hrabůvka, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

 

2) rozhodlo souhlasit s přijetím nepatrného majetku spoluvlastnického podílu ve výši 1/8  

a s následným svěřením do správy městského obvodu Radvanice a Bartovice těchto pozemků 

parc. č. 1167/57, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1167/67, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1167/68, koryto vodního 

toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, parc. č. 1500/36, trvalý travní porost, parc.  

č. 1500/56, trvalý travní porost, parc. č. 1609/6, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vodní plocha, parc. č. 1609/22, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní plocha, 

parc. č. 1610/3, trvalý travní porost a prac. č. 1610/17, trvalý travní porost, vše v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, po zůstaviteli Václavu Křístkovi, dle příloh č. 1 a 2 předloženého 

materiálu, 

 

3) ukládá zaměstnankyni pověřené vedením odboru majetkového, bytového a investic zajistit 

realizaci, dle bodu č. 2 tohoto usnesení,  

Z: Jana Cielecká   T: 19. září 2019, 

 

4) zmocňuje místostarostku městského obvodu k zaslání rozhodnutí zastupitelstva o přijetí 

majetku, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, notáři jako soudnímu komisaři JUDr. Josefu 

Kawulokovi, Milíčova 1670/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

Z: Bc. Martina Stankušová   T: 19. září 2019. 

 

 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA       Bc. Martina Stankušová 

starosta         místostarostka 


