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Schvaluje předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č.:  
      174/15 ze 4. dubna 2002,
      30/5 a 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,
      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.: 158/16 z 30. března 2006, 38/3, 40/3 – 54/3 z 22. března 2007  jsou splněna  a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
	mění své usnesení č. 35/5 z 15. května 2003 v bodě č. 2. tak, že vypouští text „nákup zboží a materiálu uskutečňovat žádankou s tím, že  tato je schvalováno do  Kč 1.000,- tajemníkem, od  Kč 1.000,- (včetně) do 5.000,- Kč starostou nebo místostarostou a nad Kč 5.000,- radou městského obvodu“.
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Bere na vědomí 
	zápisy z rozborů hospodaření za rok 2006 v příspěvkových organizacích:
	Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, příspěvková organizace, IČ: 70987718,
	Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, IČ: 70987700,
	Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace, IČ: 70987742,
	Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace, IČ: 70987734,


	předloženou zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2006 – závěrečný účet včetně všech příloh,

zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice,

2.  schvaluje 
	zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Radvanice a Bartovice za rok 2006 -  závěrečný  účet  včetně  všech  příloh  s  tím, že souhlasí   s   celoročním hospodařením bez  výhrad,

	finanční vypořádání se státním rozpočtem,
	finanční vypořádání se statutárním městem Ostrava,
	finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi včetně schválení přídělů do fondů příspěvkových organizací.
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Projednalo návrh na rozdělení přebytku hospodaření a volných zdrojů u základního běžného účtu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

	schvaluje 

	návrh na rozdělení přebytku hospodaření a volných zdrojů u základního běžného účtu včetně rozpočtového opatření dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
	rozpočtové opatření, kterým se zapojí vázané prostředky do rozpočtu městského obvodu na rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,


ukládá radě městského obvodu  realizovat rozpočtové opatření dle přílohy č. 2  tohoto materiálu,
      TE: 30. června 2007.
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Schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden – duben 2007.
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Bere na vědomí
	zápis č. 5/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. března 2007 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,


	zápis č. 6/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. dubna 2007 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


	zápis č. 7/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. dubna 2007 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,


	zápis č. 8/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. května 2007 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
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Bere na vědomí zápis kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu č. 3/2007 ze dne 30. května 2007 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva městského obvodu provést fyzickou kontrolu na přidělené dotaci na realizaci stavby “Oprava domu, ul. Pátova 657/6 v Ostravě-Radvanicích“, jak v dokumentaci tak na místě samém, a to za účasti vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství Ing. Dagmar Hrnčárkové a člena komise výstavby rady městského obvodu Ing. Jana Svěcha a předložit zprávu z této kontroly na příštím zasedání zastupitelstva městského obvodu,


	předložit zprávu z této kontroly na příštím zasedání zastupitelstva městského obvodu,

     Z: Mgr. Ondřej Chrapek     TE: 20. září 2007.
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Rozhodlo o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury, sportu a společenských aktivit z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu takto:
 
	Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,  IČ:  49593463, sídlo: Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, zastoupené předsedkyní   p. Jolanou Gacíkovou, a to 20.000,-- Kč jako neinvestiční dotaci na vybavení školní družiny výtvarnými potřebami (název projektu: Doplnění školní družiny a školního klubu výtvarnými pomůckami pro výtvarnou a pracovní činnost),


	Tělocvičná jednota Sokol Radvanice-Bartovice, IČ: 18051618, sídlo: Ostrava-Radvanice,  Havláskova 5, zastoupená starostou p. PaedDr. Josefem Přibylem, a to 18.000,-- Kč na projekty:

	rozvoj aktivit dětí a mládeže v městském obvodu Radvanice a Bartovice   (8.000,-- Kč),

podpora rozvoje tělovýchovy a sportovní činnosti (2.000,-- Kč),
rozvoj kultury a společenské aktivity (8.000,-- Kč),

	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Radvanice, IČ: 6489950, sídlo:  Ostrava-Radvanice, Těšínská 87/281, IČ: 6489950, zastoupený starostou p. Pavlem Šebestou, a to 

	15.000,-- Kč jako částečné krytí nákladů SDH - ubytování, stravování, nákup výstroje (název projektu: Celoroční činnost mladých hasičů a dorostu organizovaných při SDH Ostrava-Radvanice),

5.000,-- Kč jako neinvestiční dotaci na služby, výrobu propagačních předmětů, věcné odměny (název projektu: Besedy s mládeží s tématikou chování člověka při mimořádných událostech),                                                                   

	Trnkovecké sdružení rodičů žáků základní školy, IČ: 48804207, sídlo: Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, zastoupené předsedkyní p. Monikou Bosekovou, a to 14.000,-- Kč na neinvestiční dotaci  na  zabezpečení činnosti kroužků  a mimoškolních aktivit dětí, nákup tělocvičného náčiní a potřeb (název projektu: Zabezpečení činnosti kroužků a mimoškolní aktivity dětí ZŠ Trnkovecká),


	Sdružení Naše srdce - Amare Ilo, IČ: 26636191, sídlo: Pikartská 74, Ostrava-Radvanice, zastoupené předsedkyní p. Marcelou Botošovou, a to 6.000,-- Kč  jako částečnou neinvestiční dotaci na nákup dětské skluzavky a dvou závěsných houpaček (název projektu: Vybudování dětského hřiště),


	Český zahrádkářský svaz - Základní organizace Ostrava-Bartovice, IČ: 73214426, sídlo: Březová 18, Ostrava-Bartovice, zastoupený předsedou p. Milanem Tichopádem, a to 6.000,-- Kč  jako částečnou neinvestiční dotaci na činnost  organizace (název projektu: Zájmová činnost - zahrádkaření - poradenství),


	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace Ostrava-Radvanice, IČ: 70972656, sídlo: Ščerbovského 17, Ostrava-Radvanice, zastoupený předsedkyní p. Evou Stoškovou, a to 6.000,-- Kč na  krytí nákladů na úhradu kulturních a společenských aktivit (název projektu: Zájmová činnost zdravotně postižených osob),


	HC - Radvanice, IČ: 26547392, sídlo: V Osadě 5, Ostrava-Radvanice, zastoupený jednatelem p. Rostislavem Janečkou, a to 10.000,-- Kč  jako neinvestiční dotaci na částečné krytí nákladů pronájmu ledových ploch (název projektu: Nabídka tělovýchovného programu pro dospívající mládež a veřejnost     v Radvanicích a Bartovicích),


	Klub rybářů „Jan Maria“, IČ: 26544920, sídlo: Pastrňákova ul. (Volného rybník),   Ostrava-Radvanice, zastoupený předsedou p. Milanem Gebauerem a jednatelem      p. Jiřím Dedkem, a to 7.000,-- Kč  jako neinvestiční dotaci na rozšíření činnosti dětského rybářského kroužku (název projektu: Výchova dětí a mládeže k rybářství, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí a údržba rybníka k protipožárním účelům),


	Český červený kříž - Místní skupina Radvanice, IČ: 49593412, sídlo:  Matušínského 4, Ostrava-Radvanice, zastoupená oprávněnou  osobou p. Arnoštkou Marcisovou, a to 6.000,-- Kč na přeškolování mládeže, přednáškovou činnost, regenerační program pro starší populaci (název projektu: Kulturní, vzdělávací a regenerační činnost mládeže),


	Římskokatolická farnost Ostrava-Radvanice, IČ: 68308621, sídlo: Těšínská 244, Ostrava-Radvanice, zastoupená farářem p. Mgr. Markem Jargusem, a to         14.500,-- Kč na podporu divadelní a hudební činnost mládeže (název projektu: Podpora činnosti divadelního, hudebního a pěveckého sdružení mládeže),  


	Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, IČ:00097586, sídlo:              ul. 28. října 289/2,  Ostrava, PSČ: 70200, zastoupená ředitelkou p. Mgr. Miroslavou Sabelovou, a to 5.000,-- Kč na honoráře besedujících (název projektu: Radvanické literární okénko),


	Ostravská organizace vozíčkářů, občanské sdružení, sídlo: Ostrava-Zábřeh, Horymírova 121, IČ: 66933579, zastoupená předsedou p. Tomášem Dvořákem, a to 2.500,-- Kč jako neinvestiční dotaci na materiálové náklady (název projektu: Bez bariér – poradenství),


	Unie rodičů ČR - Sdružení při ZŠ - Ostrava-Bartovice, IČ: 70879290 , sídlo: Ostrava-Bartovice, Bartovická 59, zastoupená předsedkyní p. Šárkou Juřinovou, a to 10.000,-- Kč na   nákup stanových altánů (název projektu: Úprava a vybavení zahrady u školy v Bartovicích pro vyučování v přírodě),    


	Zdeněk Kokeš, Malostranské nám. 265/6, 11800 Praha 1–Malá Strana, IČ: 68200773, sídlo: Malostranské nám. 265/6, 11800 Praha 1–Malá Strana, předmět podnikání „Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí, a to 6.000,-- Kč na nákup kuželek (název projektu: Volnočasové aktivity pro děti),


	Tělovýchovná  jednota  Sokol Bartovice - Lipina, IČ: 45234043, sídlo:  Sousedská 11, Ostrava-Bartovice, zastoupená předsedou p. Pavlem Šramčíkem, a to 12.129,-- Kč jako neinvestiční dotaci na částečné pokrytí nákladů na nákup dresů, míčů a kopaček (název projektu: Sportovní činnost),


	Český zahrádkářský svaz-Základní organizace Ostrava-Radvanice, IČ: 60339900, sídlo:   Těšínská ul. č. 281b , Ostrava-Radvanice, zastoupená předsedou p. Vilémem Hofbruckerem, a to

	8.000,-- Kč na činnost mladých zahrádkářů-výstavy (název projektu: Získání mládeže a dětí pro zahrádkářskou činnost a zájem o přírodu),

2.000,-- Kč na nákup aranžérského materiálu (název projektu: Soutěže mladých a nájem sálu), 

	Náboženská obec CČSH v Ostravě-Radvanicích, IČ: 60336749, sídlo: Menšíkova 9, Ostrava-Radvanice, zastoupena farářem p. Mgr. Tomášem Michnáčem, a to 8.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů na ozdravně výchovný pobyt  (název projektu: Dobrá zpráva 2006), 


	Myslivecké sdružení Bučina Bartovice,  IČ: 60783346, sídlo: Ostrava-Radvanice, zastoupeno předsedou p. Janem Macečkem, a to 7.000,-- Kč na částečné pokrytí činnosti mysliveckého sdružení (název projektu: Provoz mysliveckého sdružení, eliminace škod průmyslových vlivů),


	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Bartovice, IČ: 64989747, sídlo:  Bartovická 3, Ostrava-Bartovice, zastoupena velitelem p. Tomkem Rostislavem, a  to: 

	9.000,-- Kč na částečné krytí nákladů soutěží mladých hasičů (název projektu: Propagace požární ochrany) 

8.000,-- Kč na částečné krytí nákladů soutěží mužů a žen (název projektu: Propagace a reprezentace obce v požárním sportu), 

	Sportovní klub SK Ostrava, IČ: 66181178, sídlo: Ostrava-Zábřeh, Tarnavova 6, zastoupena předsedou p. Martinem Hünerem, a to 5.000,-- Kč na příspěvek na mezinárodní turnaj v ragby vozíčkářů (název projektu: rozvíjení aktivit těžce tělesně postiženým členům),



	Základní organizace Český svaz chovatelů Ostrava-Radvanice, IČ: 65469178, sídlo: Ostrava-Radvanice, Hvězdná ulice, zastoupená  předsedou p. Drahoslavem Kozlem, a to 6.000,-- Kč na příspěvek na připravovanou výstavu (název projektu: Podpora drobného chovu, práce s mládeží),          


	Český svaz chovatelů - základní organizace, IČ: 64990087, sídlo: Ostrava-Bartovice, ulice Dvorová 329/25, zastoupená předsedou p. Emilem Běgoněm, a to 5.000,-- Kč na zakoupení čestných cen výstavy a pohárů na soutěže vystavovatelům (název projektu: Chovatelské výstavy drobného zvířectva, soutěže mladých chovatelů a tématické zájezdy za sportem i kulturou),


	Odborový klub důchodců  závod J. Fučík - 3, sídlo: Ostrava-Radvanice, Těšínská 307, IČ: 26526654, zastoupená  předsedou p. Emilem Běgoněm, a to 4.000,-- Kč  na částečné krytí kulturních tématických zájezdů a sportovní činnost (název projektu: Turistika, sport, sportovní činnost),


	Náboženská obec CČSH v Ostravě-Radvanicích, IČ: 60336749, sídlo: Ostrava-Radvanice, Menšíkova 324/9, zastoupená farářem p. Mgr. Tomášem Michnáčem, a to 5.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací a přípravou kulturní činnosti (název projektu: Kulturní a společenské akce  v Husově sboru – výstav, autorská čtení, koncerty),


	Kynologický klub, sídlo: Šenov u Ostravy, PSČ: 73934, kontaktní adresa Stranou 10, Ostrava-Bartovice, zastoupená předsedkyní p. Michaelou Ohřálovou, a to 5.000,-- Kč na nákup cen pro vítěze oblastní výstavy německých ovčáků (název projektu: Oblastní výstava německých ovčáků),


	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu smluv o poskytnutí dotace – grantů dle tohoto usnesení,

      Z: Ing.  Ivana Michálková     TE: 30. června 2007,   

	schvaluje rozpočtové opatření, kterým se:

      zvyšují příjmy na položku 1351, ÚZ 160                       o  236 tisíc,
      zvyšují výdaje na    § 3421, položka 5222,  ÚZ  160,    o   56  tisíc,
                                      § 3419, položka 5222,   ÚZ  160    o   46  tisíc,
                                      § 3429, položka 5222,   ÚZ  160    o 102 tisíce,
                                      § 3330, položka 5223,   ÚZ  160,   o   27 tisíc,
                                      § 3314, položka 5339,   ÚZ  160    o     5 tisíc,

	ukládá radě městského obvodu realizovat rozpočtové opatření dle bodu č. 4 tohoto usnesení,

      TE: 30. června  2007.
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Rozhodlo o uzavření darovací smlouvy se Základní uměleckou školou Edvarda Runda, sídlo: Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 4, PSČ: 71000, IČ: 61989193, ve výši 50.000,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
	ukládá místostarostce městského obvodu realizaci bodu č. 1. dle tohoto usnesení,
      Z: Ing. Ivana Michálková     TE: 29. června 2007,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle tohoto usnesení,

      Z: Ing. Ivana Michálková     TE: 29. června 2007.
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Souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1020/7, zahrada o  výměře  134 m2,  parc. č. 1020/8, zahrada o výměře 10 m2, parc.č. 1020/9, zahrada o výměře 118 m2 a parc. č. 1020/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, vše v  k. ú.  Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice,

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

      Z: Ing. Ivana Michálková     TE: 29. června 2007.
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Schvaluje Dodatek č. 1 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice pro funkční období 2006 – 2010 dle přílohy předloženého materiálu, a to s účinností od 22. června 2007.
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Rozhodlo o podání  žádosti  na poskytnutí dotace v rámci projektů:
	z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to na revitalizaci Moravskoslezského kraje za účelem odstranění následků hornické činnosti v daném území pro stavbu „Úprava odtokových poměrů v oblasti Podleského potoka v  k. ú. Bartovice“,
	z Ministerstva financí  ČR, programu 298210 – podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po 1. lednu 2007, pro připravované stavby „Rekonstrukce podlahových ploch v ZŠ Vrchlického v k. ú. Radvanice“ a „Rekonstrukce osvětlení v MŠ Za Ještěrkou v k. ú. Bartovice“,


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

      Z : Ing. Ivana Michálková     TE: 25. června 2007.
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Bere na vědomí informaci o vyřízení dotazů vznesených na 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu dne 22. března 2007 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.
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Rozhodlo o uzavření darovací smlouvy s TJ Baník Radvanice, sídlo: Ostrava-Radvanice, Čapkova 5, PSČ: 71600, IČ: 61989380, ve výši 80.000,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	ukládá místostarostce městského obvodu realizaci bodu č. 1. dle tohoto usnesení,

      Z: Ing. Ivana Michálková     TE: 15. července 2007,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle tohoto usnesení,

      Z: Ing. Ivana Michálková     TE: 15. července 2007,

	ukládá radě městského obvodu realizovat rozpočtové opatření zvýšením příjmů na § 6171,   pol. 2329, o 80.000,-- Kč a zvýšením výdajů na § 3419, pol. 5222,                 o 80.000,-- Kč,

      TE: 30. června 2007.

Vojtěch Mynář
starosta

Ing. Břetislav Blažek, CSc.
místostarosta


