Statutární město Ostrava – Městský obvod Radvanice a Bartovice

Usnesení ze 6.  zasedání zastupitelstva městského obvodu  konaného dne  20. prosince  2007
Zpracovala: Ing. Renata Nytrová, tajemnice
1

Usnesení
ze 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 20. prosince 2007
č.: 97/6 – 112/6

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice
č. usn.

Obsah
97/6

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.: 68/5 - 96/5 z 20. září 2007  jsou splněna  a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

98/6

Schvaluje rozpočet městského obvodu pro rok 2008 dle předloženého návrhu (Příloha č. 1):
	příjmy po konsolidaci ve výši 			62.843.000,--  Kč
financování ve výši                                             	  2.006.000,--  Kč
      ZDROJE CELKEM				      	64.849.000,--  Kč

	běžné výdaje po konsolidaci	             		35.832.000,-- Kč

kapitálové výdaje ve výši				29.017.000,-- Kč
      VÝDAJE CELKEM					64.849.000,-- Kč

	schvaluje rozpočtový výhled na léta 2009 - 2011 dle předloženého návrhu (Příloha č. 2),


	svěřuje v souladu s ustanovením Článku 9 odst. (13) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, Radě městského obvodu Radvanice a Bartovice
	schvalování rozpočtových opatření do úhrnné výše 10 % upraveného rozpočtu,

přijetí prostředků z účelových dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů do rozpočtu městského obvodu.
99/6

Schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden – říjen 2007 včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy předloženého materiálu.
100/6

Rozhodlo o převodu nemovitostí:

	občanská vybavenost č. p. 459, v části obce Bartovice, postavená na pozemku parcela č. 631/1, 
	pozemek parcela č. 631/1 o výměře 4 017 m² - zastavěná plocha a nádvoří,
	pozemek parcela č. 631/2 o výměře 35 m² - ostatní plocha (ostatní komunikace),
	pozemek parcela č. 632 o výměře 3 094 m² - ostatní plocha (ostatní komunikace)

      vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,  zapsané na listu vlastnictví č. 865, 
      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  
      Jaromírem Sládkem, Ing., adresa: Za Ještěrkou 429/5, 71700 Ostrava-Bartovice, 
      Kamilem Viertigrochem, Ing., a Pavlem Viertigrochem, Ing., oba  adresa:      
      Bronzová  1621/17, 71000 Ostrava-Slezská Ostrava, 
      jako prodávajícími, 
      za dohodnutou cenu ve výši  9.000 000,-- Kč, 

	zmocňuje starostu  městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k nemovitostem dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Břetislav Blažek, CSc.     TE: 7. ledna 2008.
101/6

Bere na vědomí zápis kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu             č. 5/2007 ze dne 14. listopadu 2007 dle přílohy č. 1  předloženého materiálu a zápis kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu č. 6/2007 ze dne                   21. listopadu 2007 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu včetně hodnotící zprávy kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu za rok 2007 a plánu práce na rok 2008,

	ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva městského obvodu:


	provést kontrolu ukončených reklamačních řízení na Domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Bartovicích,

            Z: Mgr. Ondřej Chrapek     TE: 30. června 2008,

	prověřit postup zajištění údržby veřejné zeleně na území městského obvodu,

           Z: Mgr. Ondřej Chrapek     TE: 30. září 2008,

	provést kontrolu věcné a číselné správnosti účetních dokladů – správnosti účetního výkonu nebo dodávky, provedení, rozsahu, souladu s objednávkou či smlouvou,

            Z: Mgr. Ondřej Chrapek     TE:  31. prosince 2008.
102/6

Bere na vědomí:

	Zápis č. 12/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. září 2007 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,


	Zápis č. 13/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. října 2007 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
	Zápis č. 14/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. listopadu 2007 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,


	Zápis č. 15/2007 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. prosince 2007 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

103/6

Bere na vědomí skutečnosti uvedené v důvodové zprávě svědčící o nedobytnosti dvou pohledávek městského obvodu Radvanice a Bartovice,

projednalo návrh na odpis nedobytných pohledávek za dlužníky:

	EMI spol. s r.o. „v likvidaci“, sídlo Ostrava-Mariánské Hory, areál koupaliště Hulváky, IČ: 44740247, částku ve výši 5.120.250,-- Kč,

Stanislav Hrabec, bytem H. Salichové 1683, Frýdek-Místek, IČ: 60290404, částku ve výši 212.693,-- Kč s příslušenstvím  a náklady řízení ve výši        45.210,-- Kč,

	schvaluje odpis nedobytných pohledávek za dlužníky:


	EMI spol. s r.o. „v likvidaci“, sídlo: Ostrava- Mariánské Hory, areál koupaliště Hulváky, IČ: 44740247, částku ve výši 5.120.250,-- Kč, 

Stanislav Hrabec, bytem H. Salichové 1683, Frýdek-Místek, IČ: 60290404 částku ve výši 212.693,-- Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši      45.210,-- Kč,

	bere na vědomí informaci správce konkurzní podstaty o stavu a průběhu konkurzního řízení vedeného na majetek EMI spol. s r.o. „v likvidaci“ dle přílohy   č. 2 předloženého materiálu.

104/6

Nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2093, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2  a části pozemku parc. č. 2092/1, ostatní plocha o výměře cca      238 m2  z celkové výměry 1219 m2, 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. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 10. ledna 2008.
105/6

Rozhodlo o převodu nemovitostí - pozemky parc. č. 276/1, zahrada o výměře       232 m² a parc. č. 276/2, zahrada o výměře 536 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. Mgr. Petrem Strakou, adresa: Stromovka 13, 71000 Ostrava-Slezská Ostrava a    p. Alexandrou Knapkovou, adresa: Komerční 9, 71000 Ostrava- Slezská Ostrava,  jako kupujícím za dohodnutou cenu  334.080,-- Kč  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: 10. ledna 2008.
106/6

Nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 668/1, ostatní plocha, jiná plocha o velikosti cca 37 m2, v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřený do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 10. ledna 2008.
107/6

Nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1093, orná půda o velikosti 3286 m2, v  k. ú.  Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřený do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,

ukládá  místostarostce městského obvodu zaslat  písemně  statutárnímu   městu Ostrava  nesouhlas  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 
      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 10. ledna 2008.
108/6

Nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 344/1, ostatní plocha, manipulační plocha, nově oddělena jako pozemek parc. č. 344/6 o výměře 523 m2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřený do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 10. ledna 2008.
109/6

Schvaluje dle ust. § 71 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, pro rok 2008 dle předloženého materiálu. 
110/6

Projednalo návrh starosty městského obvodu na svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti starostou a místostarostou městského obvodu,

svěřuje zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

	starostovi městského obvodu Ing. Břetislavu Blažkovi, CSc., na úsecích:


	organizačním a vnitřních věcí,
	financí a rozpočtu,

ekonomického rozvoje,
místního hospodářství, dopravy a přestupků,
vnější a vnitřní kontrolní činnosti,
krizového řízení,
požární ochrany,
veřejného pořádku a bezpečnosti,

	místostarostce městského obvodu Ing. Bc. Ivaně Michálkové na úsecích:


	majetkovém, bytovém, školství a kultury,

investičním,
výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství,
	sociálních věcí.
111/6

Bere na vědomí informaci o způsobu vyřízení 

	dotazů člena zastupitelstva městského obvodu Ing. Štěpána Košťála vznesených na            5. zasedání zastupitelstva městského obvodu dne  20. září  2007 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


	veřejné výzvy zdejším zastupitelům MUDr. Evy Schallerové, praktické lékařky pro děti a dorost, Hviezdoslavova 18, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

112/6

Rozhodlo o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru Vojtěchu Mynáři jako ocenění výkonu funkce starosty městského obvodu, za zcela mimořádný, obětavý a příkladný výkon funkce dle přílohy předloženého návrhu,

	schvaluje následující rozpočtové opatření:
	zvýšení výdajů na § 6112 pol. 5xxx o 100 tis. Kč, 
	snížení výdajů na § 6171, pol. 5011 o 100 tis. Kč, 


	zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu darovací smlouvy dle bodu             č. 1. tohoto usnesení,

      Z: Ing. Břetislav Blažek, CSc.     TE: 31. prosince 2007,

	ukládá radě městského obvodu realizovat schválené rozpočtové opatření,

      TE: 31. prosince 2007.


Materiál projednaný bez přijetí usnesení

Č. 13
Informace o konečném dořešení vyúčtování v Domě s pečovatelskou službou                v Ostravě-Bartovicích, Bartovická 606/10, dle důvodové zprávy.




Ing. Břetislav Blažek, CSc.
starosta

Ing. Bc. Ivana Michálková
místostarostka




