Statutární město Ostrava – Městský obvod Radvanice a Bartovice

Usnesení z 10.  zasedání zastupitelstva městského obvodu  konaného dne  17. prosince  2008
Zpracovala: Ing. Renata Nytrová, tajemnice
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Usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 17. prosince 2008
č.: 172/10 – 191/10

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice
č. usn.

Obsah
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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, bod 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,
      114/7 z 20. března 2008,
      170/M5 a 171/M5 z 19. listopadu 2008
      doporučuje   ponechat  ve  sledování   dle   termínů   uvedených  v   příloze   č.   1  
      předloženého materiálu,	

	usnesení č.: 

      101/6, bod 2. c., z 20. prosince 2007, 
      157/9 – 169/9 z 25. září 2008
   jsou splněna     a    vyřazují   se  z dalšího  sledování  dle přílohy  č.   2 předloženého  
   materiálu.
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Schvaluje rozpočet městského obvodu pro rok 2009 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:

	příjmy po konsolidaci ve výši 			44.668.000,--  Kč

financování ve výši                                             	  2.378.000,--  Kč
      ZDROJE CELKEM				      	47.046.000,--  Kč

	běžné výdaje po konsolidaci			            38.089.000,-- Kč

kapitálové výdaje ve výši				  8.957.000,-- Kč
      VÝDAJE CELKEM				            47.046.000,-- Kč
    
	schvaluje rozpočtový výhled na léta 2010 - 2012 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,


	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.
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Schvaluje plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden – říjen 2008 včetně provedených rozpočtových opatření dle přílohy č. 1 - 3 předloženého materiálu.
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Bere na vědomí zápis kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu č. 5/2008 ze dne 22. října 2008  dle přílohy předloženého materiálu.
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Bere na vědomí 
	zápis č. 27/2008 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. října 2008 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

zápis č. 28/2008 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. listopadu 2008 dle přílohy   č. 2 předloženého materiálu, 
zápis č. 29/2008 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 24. listopadu 2008 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 
	zápis č. 30/2008 z jednání finančního výboru zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. prosince 2008 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 
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Schvaluje 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 2009, a to dle ust. § 71 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  dle přílohy předloženého materiálu.
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Souhlasí se záměrem prodeje pozemků:

	parc. č. 792/22, trvalý travní porost o  výměře  2182 m²
	parc. č. 792/23, orná půda o výměře 911 m²

     oba v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, 
     svěřený 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 Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 7. ledna  2009.
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Souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 262/4, ostatní plocha, zeleň                o  výměře  453 m² v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, svěřený 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 Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 7. ledna  2009.
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Rozhodlo o převodu nemovitostí - pozemků:
	parc. č. 841, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 863 m² 
	parc. č. 842, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1019 m² 
	parc. č. 839/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1184 m² 
	parc. č. 839/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 294 m²
      vše v  k. ú.  Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, 
      svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, zapsaných 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  1.500.000,-- Kč,  
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemkům dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 7. ledna 2009.
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Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 508, zahrada o výměře 3975 m² v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, zapsaný 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 
      Slavia trade s.r.o., Město Albrechtice, Hynčice 187, okres Bruntál, PSČ: 79373, 
      jako kupujícím 
      za dohodnutou cenu  2.047.125,-- 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 Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 7. ledna 2009.
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Rozhodlo o převodu nemovitosti - pozemku parc. č. 411/4, orná půda o výměře 1200 m² v  k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, zapsaný 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 
xxx  jako kupujícím,
      za dohodnutou cenu  660.000,-- 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 Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 7. ledna 2009.
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Rozhodlo o převodu nemovitostí - 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 
	parc. č. 1020/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² 
	parc. č. 1020/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m² 
	parc. č. 1018/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m² 
      vše v  k. ú.  Bartovice, obec Ostrava, ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, 
      svěřených do správy městskému obvodu Radvanice a Bartovice, zapsaných na listu     
      vlastnictví č. 1048 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. xxx jako kupujícím,
      za dohodnutou cenu  79.120,-- Kč, 
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	zmocňuje místostarostku městského obvodu k podpisu  kupní smlouvy na převod vlastnického práva k pozemkům dle  tohoto usnesení, 

      Z: Ing. Bc. Ivana Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 7. ledna 2009.
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Souhlasí s nabytím nemovitostí, a to:           

	darem pozemku  parc. č. 655, vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 6094 m²,  
	koupí dle znaleckého posudku pozemků
	parc. č. 654/1, lesní pozemek, o výměře 5350 m²  
	parc. č. 654/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m²  
	parc. č. 654/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m²  
	parc. č. 656, lesní pozemek, o výměře 3867 m²  
	část parc. č. 646/1, lesní pozemek, o výměře cca 200 m²,  

      vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
      do vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu  
      Radvanice a Bartovice, 
	po předchozím souhlasu Rady města Ostravy a 
	poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na stavbu „Sanace a rekultivace území rybníka Volný“.
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Rozhodlo o uzavření darovací smlouvy s:
      Římskokatolickou farností Ostrava-Radvanice, 
      sídlo: Ostrava-Radvanice, Těšínská 236/244, PSČ: 71600, 
      IČ: 68308621, 
      ve výši 50.000,-- Kč na dokončení obnovy střešního pláště a na rekonstrukci 
      interiéru a oken římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Marie 
      v Ostravě-Radvanicích, 
      dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

	schvaluje rozpočtové opatření, kterým se sníží výdaje na § 3412, pol. 5153 a zvýší výdaje na § 3330, pol. 5223,


	ukládá radě městského obvodu realizovat schválené rozpočtové opatření,

      TE: 31. prosince 2008,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 18. prosince 2008

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 18. prosince 2008.
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Bere na vědomí návrh „Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. …/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství“, včetně informace o rozšíření veřejných prostranství v městském obvodu se zákazem konzumace  alkoholu  dle přílohy č. 1  a 2 předloženého materiálu.
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Bere na vědomí návrh na změnu obecně závazné vyhlášky  č. 2/2007,  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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Bere na vědomí dopis členům Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice        od ArcelorMittal Ostrava a.s. ve věci poděkování za pozvání na 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu a umožnění setkání s občany - dle přílohy předloženého materiálu.
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Bere na vědomí informaci o způsobu vyřízení žádosti o odpovědi na dotazy člena zastupitelstva městského obvodu Ing. Štěpána Košťála vznesené na 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu dne  25. září 2008.
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Rozhodlo o podání  žádosti   na grantové řízení pro projekt „Oranžové hřiště“ (sportovní/dětské) na rok 2009 vyhlášeného Nadací ČEZ, a to pro stavbu „Dětské hřiště ul. Kobrova v Ostravě-Radvanicích, II. etapa“  dle přílohy č. 1 až 4  předloženého materiálu,

	ukládá místostarostce městského obvodu předložit k projednání žádost na grantové řízení pro projekt „Oranžové hřiště“ (sportovní/dětské) na rok 2009 vyhlášeného Nadací ČEZ, a to pro stavbu „Dětské hřiště ul. Kobrova v Ostravě-Radvancích, II. etapa“, Radě města Ostravy,

      Z: Ing. Bc. Ivana Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 13. ledna 2009,

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

      Z: Ing. Bc. Ivana Mich￡lkov￡Ivana Michálková     TE: 31. ledna 2009.
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Bere na vědomí informaci k přehledu žádostí o dotace podaných statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.



Ing. Břetislav Blažek, CSc.
starosta

Ing. Bc. Ivana Michálková
místostarostka




