Statutární město Ostrava – Městský obvod Radvanice a Bartovice

Usnesení ze 7.  zasedání zastupitelstva městského obvodu  konaného dne  20. března 2008
Zpracovala: Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 20. března 2008
č.: 113/7 – 133/7

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice
č. usn.

Obsah
113/7

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,
      101/6, body 2.a., b., c., z 20. prosince 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  č.: 

      39/3  z  22. března 2007, 97/6 – 112/6  z 20. prosince 2007 
      jsou  splněna    a   vyřazují   se  z dalšího   sledování  dle   přílohy  č. 2 předloženého   
      materiálu.
114/7

Schvaluje Program bezpečnosti a prevence kriminality v městském obvodě Radvanice a Bartovice – aktualizace 2008 dle přílohy předloženého materiálu,

	ukládá starostovi městského obvodu realizaci Programu bezpečnosti a prevence kriminality v městském obvodě Radvanice a Bartovice – aktualizace 2008.

115/7

Souhlasí s podmínkami výběrového řízení pro poskytování dotací – grantů v roce 2008 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování dotací – grantů v roce 2008 dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 


	ukládá radě městského obvodu zajistit realizaci dle bodu č. 2. tohoto usnesení,

      TE: 19. června 2008.
116/7

Bere na vědomí stav Fondu rozvoje bydlení k 31. prosinci 2007                                   dle přílohy předloženého materiálu.
117/7

Bere na vědomí informaci o stavu pohledávek městského obvodu k 31. prosinci 2007 dle přílohy předloženého materiálu.
118/7

Bere na vědomí změnu jednatelky kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu, kterou se stala od 1. ledna 2008 v souvislosti s výkonem funkce vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Bc. Taťána Frajs,

	bere na vědomí zápis kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu        č. 1/2008 ze dne 3. března 2008 dle přílohy předloženého materiálu.

119/7

Bere na vědomí

	zápis č. 16/2008 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. ledna 2008 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,


	zápis č. 17/2008 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. února 2008 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


	zápis č. 18/2008 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. března 2008 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

120/7

Rozhodlo o přijetí návratné finanční výpomoci z rozpočtové rezervy města ve výši 164.791,20 Kč na financování projektové dokumentace „Havarijní opatření na rybníku „Volný“,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 31. března 2008.
121/7

Rozhodlo o podání žádosti  na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci projektů „Na revitalizaci Moravskoslezského kraje“, a to za účelem odstranění následků hornické činnosti v daném území; vlastní dotace je požadovaná pro stavbu „Stabilizace sesuvného území a úprava odtokových poměrů v oblasti Bučinského lesa v k. ú.  Bartovice“,

	ukládá místostarostce  městského obvodu předložit žádost o dotaci v rámci projektu na revitalizaci Moravskoslezského kraje, a to ve smyslu Pokynů č. II, tj. „Pokynů II k předložení projektů na revitalizaci Moravskoslezského kraje za účelem jejich posouzení Meziresortní komisí ustanovenou na základě usnesení vlády č. 756 ze dne 5. srpna 2002, ve znění pozdějších změn „ vydaných pod č.j. 29733/04/07200 ze dne 8. června 2004, pro připravovanou stavbu „Stabilizace sesuvného území a úprava odtokových poměrů v oblasti Bučinského lesa v k. ú. Bartovice“, 

      k projednání   Radě města  Ostravy,  a  to  v smyslu   článku   9  odst.   16   obecně  
      závazné  vyhlášky  č.  11/2000,  Statutu  města Ostravy, ve znění změn a doplňků,
      Z : Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 28. března 2008,

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

      Z : Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 30. dubna 2008.
122/7

Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemek parcela č. 839/1, orná půda o výměře 7719 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 společností GIP group, a.s., sídlo: Praha 8, Za Poříčskou bránou 214/12, PSČ: 18600, IČ: 27881806, jako kupujícím,               za dohodnutou cenu  3.667.290,-- 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: 31. března 2008.
123/7

Souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 625/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 34 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  souhlas  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 28. března 2008.
124/7

Souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2027/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 755 m², ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 28. března 2008.
125/7

Souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1039/1, orná půda o výměře 3638 m2 v  k. ú.  Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to za podmínky rozdělení pozemku parc. č. 1039/1 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, geometrickým plánem na tři části,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 28. března 2008.
126/7

Souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. č. 411/4, orná půda o výměře 1200 m2  a  parc. č. 508, zahrada o výměře 3975 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  souhlas  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 28. března 2008.
127/7

Souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. č. 730/11 o výměře 9001 m2  a  parc.   č. 730/12 o výměře  9333 m2, oba ostatní plocha 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  souhlas  dle bodu č. 1. tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 28. března 2008.
128/7

Nesouhlasí se záměrem prodeje půdního prostoru v bytovém domě na ul. Pátové      č. 656/4 v Ostravě-Radvanicích, umístěném na pozemku parc. č. 260/3 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: 28. března 2008.
129/7

Rozhodlo uzavřít dodatek č. 3 ke  zřizovacím listinám příspěvkových organizací ze dne 16. června 2005,  ve znění dodatků č. 1 ze dne 22. prosince 2005 a č. 2 ze dne 30. března 2007:
	Základní škola Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, IČ: 70987700,
	Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká 55, IČ: 70987718,
	Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, IČ: 70987742,
	Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, IČ: 70987734, 

      dle příloh č. 1 - 4 předloženého materiálu,

	ukládá vedoucí odboru majetkového, bytového, školství a kultury zajistit realizaci dle bodu č. 1. tohoto usnesení,

      Z: Ing. Ludmila Tikovská     TE:  31.března 2008,

	zmocňuje místostarostku  městského obvodu   k podpisu  dodatků č. 3 ke zřizovacím listinám dle tohoto usnesení,

      Z: Ing. Bc. Ivana Michálková     TE: 31. března 2008.
130/7

Bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na  území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

	bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o provedení speciální ochranné deratizace na území města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

131/7

Stanoví měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,  o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy předloženého návrhu, a to s účinností                           od 1. dubna 2008.
132/7

Bere na vědomí informaci o způsobu vyřízení žádosti o informace člena zastupitelstva městského obvodu Ing. Jaromíra Slívy vznesených na 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu dne  20. prosince 2007 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
133/7

Souhlasí s podáním návrhu na udělení státního vyznamenání                               plukovníkovi v. v. Robertu Matulovi,

	ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh na udělení státního vyznamenání plukovníkovi v. v. Robertu Matulovi  primátorovi statutárního města Ostravy p. Ing. Petru Kajnarovi,

      Z: Ing. Břetislav Blažek, CSc.     TE: 31. března 2008.



Ing. Břetislav Blažek, CSc.
starosta

Ing. Bc. Ivana Michálková
místostarostka




