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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 21.12.2017

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0446/ZMOb-Sle/1418/18 VV/
ZMOb/8.0018/17

Zpráva ověřovatelů zápisu z 3. mimořádného
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava a určení ověřovatelů pro 18.
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava

0447/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0074/17

Zrušení bodu 1c) usnesení č. 0391/ZMOb-
Sle/1418/16 ze dne 14.06.2017 - prodej podílu
na pozemku p.č. 1480, přináležejícího k bytové
jednotce č. 441/19 nacházející se ve stavbě č.p.
441, 442, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0448/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0075/17

Zrušení bodu 1a) usnesení č. 0432/ZMOb-
Sle/1418/17 ze dne 13.09.2017 - prodej podílu
na pozemku p.č. 1483, přináležejícího k bytové
jednotce č. 446/2 nacházející se ve stavbě č.p.
445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0449/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0076/17

Změna bodu 1a) usnesení č. 0430/ZMOb-
Sle/1418/17 ze dne 13.09.2017 - prodej podílu
na pozemku p.č. 1483, přináležejícího k bytové
jednotce č. 445/17 nacházející se ve stavbě č.p.
445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0450/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0077/17

Prodej podílu na pozemku p.č. 1483,
přináležejícího k bytové jednotce č. 446/19
nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0451/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0078/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1483,
přináležejících k bytovým jednotkám č.
446/14, 446/23, 446/24, 446/25 a k nebytovým
jednotkám č. 445/43 a 446/43 nacházejícím
se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0452/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0079/17

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
853/6 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava - p. Holub

0453/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0080/17

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku
p.č.st. 943 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p.
Zemánková

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

0454/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0081/17

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
2897/27 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
p. Kuděla

0455/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0082/17

Bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 1/22
na pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava - p. Ochonský

0456/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0083/17

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.
1481, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 443, 444, bytový
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0457/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0084/17

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.
1473, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 439, 440, bytový
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0458/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0085/17

Záměr prodeje pozemků p.č. 1186 a p.č. 1187 v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0459/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0086/17

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 546/3 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je
stavba č.p. 752

0460/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0087/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5645
(označena p.č. 5645/2) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0461/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0088/17

Záměr prodeje pozemku p.č. 480/1 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava

0462/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0089/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5247 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0463/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0090/17

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava

0464/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0091/17

Prodej části pozemku p.č. 5054/1 a zřízení
věcného břemene - služebnosti v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Olšovská

0465/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0092/17

Prodej pozemků p.č. 1991/24 a p.č. 1991/25 a
zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Málek

0466/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0093/17

Prodej části pozemku p.č. 1501 (označena p.č.
1501/1) a pozemků p.č. 1500, p.č. 1504 a p.č.
1506 v k.ú. Pudlov, obec Bohumín - Povodí
Odry, státní podnik

0467/ZMOb-Sle/1418/18 MS/
ZMOb/4.0094/17

Koupě nemovitých věcí od obchodní společnosti
RESIDOMO, s.r.o.

0468/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0029/17

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za III. čtvrtletí roku
2017

0469/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0030/17

Splátkový kalendář - manželé Oláhovi

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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0470/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0031/17

Odpis pohledávek

0471/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0032/17

Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního
města Ostravy, zařazených do Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0472/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0034/17

Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám o
poskytnutí dotace

0473/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0035/17

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská
Ostrava na rok 2018 a pravidla rozpočtového
provizoria

0474/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0036/17

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2019
- 2021

0475/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0037/17

Úprava příspěvků a závazných ukazatelů na rok
2017 příspěvkovým organizacím

0476/ZMOb-Sle/1418/18 FaR/
ZMOb/9.0033/17

Informativní zpráva o činnosti finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 7/2017 - 12/2017

0477/ZMOb-Sle/1418/18 VV/
ZMOb/8.0019/17

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0478/ZMOb-Sle/1418/18 VV/
ZMOb/8.0020/17

Informativní zpráva o činnosti kontrolního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 2. pololetí 2017

0479/ZMOb-Sle/1418/18 VV/
ZMOb/8.0021/17

Plán zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava na rok 2018

0480/ZMOb-Sle/1418/18 VV/
ZMOb/8.0023/17

Návrh paušální částky za hodinu a nejvyšší
částky, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v
souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněnému
členovi zastupitelstva MO, který je podnikající
fyzickou osobou nebo osobou provozující
jinou samostatnou výdělečnou činnost a návrh
"Zásad pro poskytování pracovního volna s
náhradou mzdy nebo platu a náhrady výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava, kteří nejsou pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněni"

0481/ZMOb-Sle/1418/18 VV/
ZMOb/8.0024/17

Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0482/ZMOb-Sle/1418/18 ROaVZ/
ZMOb/2.0011/17

Odvolání žádostí o dotaci na modernizaci
učeben základních škol

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

0483/ZMOb-Sle/1418/18 VV/
ZMOb/8.0022/17

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 28.8.2017
do 14.11.2017

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0018/17
Zpráva ověřovatelů zápisu z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava a určení ověřovatelů pro 18. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0446/ZMOb-Sle/1418/18

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Petra Svačinky a pana Bc. Radomíra Mandoka, o ověření zápisu

z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne
25.10.2017, bez výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 21.12.2017, paní Ivetu Frančíkovou a paní Danielu Balarinovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0074/17
Zrušení bodu 1c) usnesení č. 0391/ZMOb-Sle/1418/16 ze dne 14.06.2017 - prodej podílu
na pozemku p.č. 1480, přináležejícího k bytové jednotce č. 441/19 nacházející se ve
stavbě č.p. 441, 442, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0447/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 zrušit, s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu, bod 1c) usnesení č. 0391/

ZMOb-Sle/1418/16 ze dne 14.06.2017, kterým rozhodlo

o prodeji podílu na pozemku p.č. 1480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 672 m2,
přináležejícího k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 441, 442, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č. 1480, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/19, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

s tím že dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017

vedoucí odboru majetkové správy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0075/17
Zrušení bodu 1a) usnesení č. 0432/ZMOb-Sle/1418/17 ze dne 13.09.2017 - prodej podílu
na pozemku p.č. 1483, přináležejícího k bytové jednotce č. 446/2 nacházející se ve
stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0448/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 zrušit, s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu, bod 1a) usnesení č. 0432/

ZMOb-Sle/1418/17 ze dne 13.09.2017, kterým rozhodlo

o prodeji podílu na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2,
přináležejícího k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 445, 446, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/2, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč;

s tím že dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

a o uzavření příslušné smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0076/17
Změna bodu 1a) usnesení č. 0430/ZMOb-Sle/1418/17 ze dne 13.09.2017 - prodej podílu
na pozemku p.č. 1483, přináležejícího k bytové jednotce č. 445/17 nacházející se ve
stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0449/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 změnit, s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu, bod 1a) usnesení č. 0430/

ZMOb-Sle/1418/17 ze dne 13.09.2017, kterým rozhodlo

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

o prodeji podílu na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2,
přináležejícího k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 445, 446, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú Slezská Ostrava, konkrétně:

podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/17, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

manželé
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč;

s tím že dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

a to takto:

1a) rozhodlo

o prodeji podílu na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2,
přináležejícího k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 445, 446, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú Slezská Ostrava, konkrétně:

podílu o velikosti id. 652/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 445/17, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.293,- Kč;

s tím že dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0077/17
Prodej podílu na pozemku p.č. 1483, přináležejícího k bytové jednotce č. 446/19
nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0450/ZMOb-Sle/1418/18

180

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílu na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2, přináležejícího
k bytové jednotce nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. 445, 446, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně podílu o
velikosti id. 650/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/19, která se nachází v uvedené
stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč bez DPH, která je splatná do 30 dnů od podpisu
příslušné kupní smlouvy a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí,

a o uzavření příslušné smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy přiloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0078/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1483, přináležejících k bytovým jednotkám č. 446/14,
446/23, 446/24, 446/25 a k nebytovým jednotkám č. 445/43 a 446/43 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 445, 446, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0451/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji podílů na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2,

přináležejících k bytovým a nebytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p.
445, 446, bytový dům, stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 352/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/14, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.603,- Kč bez DPH;

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

b) podílu o velikosti id. 650/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/23, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.262,- Kč bez DPH;

c) podílu o velikosti id. 656/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/24, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.356,- Kč bez DPH;

d) podílu o velikosti id. 562/46475 přináležejícího k bytové jednotce č. 446/25 a podílu o velikosti
id. 177/46475 přináležejícího k nebytové jednotce č. 445/43, které se nacházejí ve výše uvedené
stavbě, a to vlastníkovi těchto jednotek:

XXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.753,- Kč bez DPH;

e) podílu o velikosti id. 177/46475 přináležejícího k nebytové jednotce č. 446/43, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této nebytové jednotky:

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.867,- Kč bez DPH,

s tím, že každá výše uvedená dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu příslušné
kupní smlouvy a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí,

a o uzavření příslušných smluv;

dle důvodové zprávy a přílohy přiloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0079/17
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 853/6 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava -
p. Holub
 
Usnesení číslo: 0452/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 853/6, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 22 m2, vše v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava,

od vlastníka:

XXXX XXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XX XXXX XXXXX

za kupní cenu ve výši 35.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0080/17
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.st. 943 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- p. Zemánková
 
Usnesení číslo: 0453/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, stojící na pozemku p.č.st.
943, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

od vlastníka:

XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s kupujícím, resp.
s koupěchtivým, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu; dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017

vedoucí odboru majetkové správy

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0081/17
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 2897/27 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Kuděla
 
Usnesení číslo: 0454/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, stojící na pozemku
p.č. 2897/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s kupujícími, resp.
s koupěchtivými, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu; dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0082/17
Bezúplatné nabytí podílu o velikosti id. 1/22 na pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava - p. Ochonský
 
Usnesení číslo: 0455/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí

podílu o velikosti id. 1/22 na pozemku p.č. 227/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
307 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

od vlastníka:
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0083/17
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 1481, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0456/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č. 1481, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 676 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 443, 444, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1481, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, konkrétně:

podílu o velikosti id. 651/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/1
podílu o velikosti id. 651/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/5
podílu o velikosti id. 651/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/9
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/12
podílu o velikosti id. 651/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/13
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/14
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/15
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/16
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/18
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/19
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/20
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/23
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/26
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/27
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/28
podílu o velikosti id. 651/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/29
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/30
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/31
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/32
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/34
podílu o velikosti id. 651/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/37
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/38
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 443/40
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/1
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/2
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/5
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/6
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/7
podílu o velikosti id. 656/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/8
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/10
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/11
podílu o velikosti id. 656/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/12

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/13
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/14
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/15
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/18
podílu o velikosti id. 656/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/20
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/21
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/22
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/26
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/27
podílu o velikosti id. 656/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/28
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/30
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/31
podílu o velikosti id. 562/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/33
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/34
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/35
podílu o velikosti id. 656/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/36
podílu o velikosti id. 352/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/38
podílu o velikosti id. 650/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/39
podílu o velikosti id. 656/43984 …………………… bytová jednotka  č. 444/40

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0084/17
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 1473, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 439, 440, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0457/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č. 1473, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 515 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 439, 440, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1473, vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, konkrétně:

podílu o velikosti id. 67/2338 ....…………………… bytová jednotka č. 439/2
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/7
podílu o velikosti id. 551/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/8
podílu o velikosti id. 737/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/9
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/13
podílu o velikosti id. 551/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/14
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/16
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/19

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

podílu o velikosti id. 737/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/21
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 439/22
podílu o velikosti id. 737/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/3
podílu o velikosti id. 737/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/6
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/7
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/10
podílu o velikosti id. 550/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/11
podílu o velikosti id. 737/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/12
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/16
podílu o velikosti id. 737/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/18
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/19
podílu o velikosti id. 737/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/21
podílu o velikosti id. 339/25718 …………………… bytová jednotka č. 440/22

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0085/17
Záměr prodeje pozemků p.č. 1186 a p.č. 1187 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0458/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat:

- pozemek p.č. 1186, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 152 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,
- pozemek p.č. 1187, zahrada, o výměře 204 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0086/17
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 546/3 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je
stavba č.p. 752
 
Usnesení číslo: 0459/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

k záměru města prodat pozemek p.č.st. 546/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1358
m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova s č.p. 752, stavba
pro administrativu, a to včetně všech součástí a příslušenství; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0087/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 5645 (označena p.č. 5645/2) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0460/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 5645, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 320 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu
č. 4153-134/2017 ze dne 13.06.2017 a která je označena takto:

- p.č. 5645/2, zastavěná plocha, o výměře 2 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0088/17
Záměr prodeje pozemku p.č. 480/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0461/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 480/1, orná půda, o výměře 242 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0089/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 5247 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0462/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 5247, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře
683 m2 z celkové výměry 4723 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0090/17
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0463/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat:

- pozemek p.č. 588/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 375 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 588/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 506 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 588/3, zahrada, o výměře 541 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 585, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 590/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1411 m2, v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava,
- pozemek p.č. 592, zahrada, o výměře 696 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 593, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 85 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 1876/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 318 m2, v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava,
- pozemek p.č. 1877, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 739 m2, v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava,
- pozemek p.č. 605/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1365 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 605/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 606, zahrada, o výměře 672 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 607, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 829 m2, v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0091/17
Prodej části pozemku p.č. 5054/1 a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Olšovská
 
Usnesení číslo: 0464/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 5054/1, zahrada, o výměře 2859 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,

obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č.
4133-9/2017 ze dne 20.03.2017 a která je označena takto:

- díl "a" pozemku p.č. 5054/1, zahrada, o výměře 72 m2, který je uvedeným geometrickým plánem
přisloučen k pozemku p.č. 5054/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a to žadateli:

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.916,- Kč vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 3.025,- Kč vč. DPH, 
- geometrického plánu, tj. částku ve výši 3.751,- Kč vč. DPH,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a
vynaložených nákladů, ne však dříve než dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru
smluv;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 5054/1, zahrada,

o výměře 2859 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem
č. 4158-138/2017 ze dne 02.06.2017, tj. v rozsahu 17 m2, ve prospěch oprávněného z věcného
břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava, s
povinným z věcného břemene - služebnosti:

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:
- právo oprávněného zřídit na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem na části výše
uvedeného pozemku stavbu, a to kanalizační stoku DN 400,
- právo oprávněného předmětnou stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to
vše na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,
- právo oprávněného vstupovat a vjíždět na část výše uvedeného pozemku po nezbytnou dobu
a v nutném rozsahu za účelem zřízení předmětné stavby, její prohlídky, údržby, opravy nebo
odstranění,
- právo oprávněného provádět na předmětné stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,
- povinnost povinného práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět,

a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

za podmínky, že se povinný z věcného břemene - služebnosti stane vlastníkem dotčené části
pozemku na základě kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0092/17
Prodej pozemků p.č. 1991/24 a p.č. 1991/25 a zřízení věcného břemene - služebnosti v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Málek
 
Usnesení číslo: 0465/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji:

- pozemku p.č. 1991/24, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 484 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava,
- pozemku p.č. 1991/25, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava,

a to žadateli:

XXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 274.450,- Kč bez DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 2.500,- Kč, 
- geometrického plánu, tj. částku ve výši 3.751,- Kč,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a
vynaložených nákladů, ne však dříve než dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru
smluv;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 1991/24, ostatní

plocha, jiná plocha, o výměře 484 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 4142-99/2017 ze dne 10.05.2017, tj. v rozsahu 14 m2, ve prospěch
oprávněného z věcného břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava, městského
obvodu Slezská Ostrava, s povinným z věcného břemene - služebnosti:

XXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:
- právo oprávněného zřídit na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem na části výše
uvedeného pozemku stavbu, a to vodovodní řad DN 50,
- právo oprávněného předmětnou stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to
vše na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,
- právo oprávněného vstupovat a vjíždět na část výše uvedeného pozemku po nezbytnou dobu
a v nutném rozsahu za účelem zřízení předmětné stavby, její prohlídky, údržby, opravy nebo
odstranění,
- právo oprávněného provádět na předmětné stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,
- povinnost povinného práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět,

a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

za podmínky, že se povinný z věcného břemene - služebnosti stane vlastníkem dotčeného
pozemku na základě kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0093/17
Prodej části pozemku p.č. 1501 (označena p.č. 1501/1) a pozemků p.č. 1500, p.č. 1504
a p.č. 1506 v k.ú. Pudlov, obec Bohumín - Povodí Odry, státní podnik
 
Usnesení číslo: 0466/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

a) pozemku p.č. 1500, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 104 m2, v k.ú. Pudlov, obec
Bohumín,
b) části pozemku p.č. 1501, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1270 m2, v k.ú. Pudlov,
obec Bohumín, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č.
933-103c/2015 ze dne 01.02.2016 a která je označena p.č. 1501/1, ostatní plocha, neplodná půda,
o výměře 841 m2, v k.ú. Pudlov, obec Bohumín,
c) pozemku p.č. 1504, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 224 m2, v k.ú. Pudlov, obec
Bohumín,
d) pozemku p.č. 1506, trvalý travní porost, o výměře 113 m2, v k.ú. Pudlov, obec Bohumín,

a to žadateli:

Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 708 90 021

za dohodnutou kupní cenu ve výši 172.780,- Kč + DPH v zákonné výši, splatnou do 14 dnů
od podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, a to kupní smlouvou ve znění přílohy č. 5 a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0094/17
Koupě nemovitých věcí od obchodní společnosti RESIDOMO, s.r.o.
 
Usnesení číslo: 0467/ZMOb-Sle/1418/18

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 že obecně nesouhlasí s nabýváním nemovitých věcí koupí od vlastníka:

obchodní společnost
RESIDOMO, s.r.o.
sídlo: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 052 53 268

s tím, že si ale vyhrazuje v případě zájmu městského obvodu o některou z nabídnutých
nemovitých věcí k odkoupení rozhodnout o jejím výkupu;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0029/17 160

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.

Strana 21/29



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za III. čtvrtletí
roku 2017
 
Usnesení číslo: 0468/ZMOb-Sle/1418/18
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou „Zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za III. čtvrtletí

roku 2017“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.12.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0030/17
Splátkový kalendář - manželé Oláhovi
 
Usnesení číslo: 0469/ZMOb-Sle/1418/18

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost manželů XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX,

nar. XXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu vzniklého z nájmu bytů (nájemné a služby
spojené s užíváním bytů); předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 o uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s manžely XXXXXXX

XXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX
oba bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, týkající se
dluhu vzniklého z nájmu bytů (nájemné a služby spojené s užíváním bytů), ve znění přílohy č. 3
předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.01.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0031/17
Odpis pohledávek
 
Usnesení číslo: 0470/ZMOb-Sle/1418/18

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 odepsat pohledávku za:

a) panem XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na nájemném
a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, ve výši 25.340,- Kč;

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

b) panem XXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná od dluh
na nájemném a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, ve výši 30.034,- Kč a dluh na nákladech řízení ve
výši 1.780,- Kč;

c) paní XXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na nájemném
a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXXX ve výši 43.674,- Kč a dluh na nákladech řízení ve výši 1.810,-
Kč;

d) paní XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na
nájemném a nákladech za služby spojené s uživáním bytu na adrese XX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX ve výši 52.960,- Kč a dluh na nákladech řízení ve výši 2.360,- Kč;

e) paní XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na
nájemném a nákladech za služby spojené s uživáním bytu na adrese XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXXXX ve výši 86.064,- Kč a dluh na nákladech řízení ve výši 4.760,-
Kč;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.12.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0032/17
Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0471/ZMOb-Sle/1418/18

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 s účinností ke dni 31.12.2017 "Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy,

zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava",který byl schválen Zastupitelstvem
městského obvodu Slezská Ostrava dne 25.04.2013, č. usnesení 0398/ZMOb-Sle/1014/16, včetně
přílohy č. 1 "Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města
Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava", schválené usnesením č.
0398/ZMOb-Sle/1014/6 ze dne 25.04.2013, včetně dodatku č. 1 schváleného usnesením č. 0556/
ZMOb-Sle/1014/22 ze dne 24.04.2014, dodatku č. 2 schváleného usnesením č. 0145/ZMOb-
Sle/1418/7 z dne 05.11.2015, dodatku č. 3 schváleného usnesením č. 0218/ZMOb-Sle/1418/10
ze dne 14.04.2016 a dodatku č. 4 schváleného usnesením č. 0310/ZMOb-Sle/1418/13 ze dne
15.12.2016;

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.12.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
2) schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 "Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu
městského obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava"
včetně přílohy č. 1 "Zásady pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního
města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava", s účinností od 01.01.2018, dle příloh a důvodové zprávy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.12.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0034/17
Uzavření dodatku k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace
 
Usnesení číslo: 0472/ZMOb-Sle/1418/18

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 a) uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 se subjekty

uvedenými v příloze č. 4, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

b) uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 se subjekty
uvedenými v příloze č. 5, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

c) uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 se subjekty
uvedenými v příloze č. 6, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 20.02.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0035/17
Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2018 a pravidla
rozpočtového provizoria
 
Usnesení číslo: 0473/ZMOb-Sle/1418/18

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 a) schválit návrh rozpočtu MOb Slezská Ostrava na rok 2018 v členění dle přílohy č. 1 – č. 7

  předloženého materiálu a důvodové zprávy
    -  příjmy celkem po konsolidaci              281 906 tis. Kč
    -  financování                                            37 772 tis. Kč
       celkové zdroje                                     319 678 tis. Kč
    -  běžné výdaje po konsolidaci               263 336 tis. Kč
    -  kapitálové výdaje                                   56 342 tis. Kč
       výdaje celkem                                     319 678 tis.  Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

b) svěřit Radě městského obvodu Slezská Ostrava pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do
úhrnné výše 20% upraveného rozpočtu. Do stanoveného limitu se nezapočítávají rozpočtová
opatření týkající se přijetí dotací z vyšších rozpočtů a státních fondů;

c) uložit Radě městského obvodu Slezská Ostrava:
ca) zabezpečit v průběhu roku 2018 hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků
cb) usilovat o získávání dalších zdrojů do rozpočtu v oblasti příjmů
cc) předkládat Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava čtvrtletně zprávy  o výsledcích
hospodaření ke schválení;

d) stanovit jednotlivým příspěvkovým organizacím příspěvky a závazné ukazatele dle přílohy  č.
8 předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.12.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0036/17
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu městského obvodu Slezská Ostrava na
léta 2019 - 2021
 
Usnesení číslo: 0474/ZMOb-Sle/1418/18

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 střednědobý rozpočtový výhled městského obvodu Slezská Ostrava na  léta 2019 – 2021 dle

důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.12.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0037/17
Úprava příspěvků a závazných ukazatelů na rok 2017 příspěvkovým organizacím
 
Usnesení číslo: 0475/ZMOb-Sle/1418/18

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 jednotlivým příspěvkovým organizacím úpravu příspěvků a závazných ukazatelů na rok 2017

schválených usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0307/ZMOb-
Sle/1418/13, písm. d), ze dne 15.12.2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové
zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.12.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0033/17 108

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Informativní zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 7/2017 - 12/2017
 
Usnesení číslo: 0476/ZMOb-Sle/1418/18
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za období

7/2017 - 12/2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0019/17
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0477/ZMOb-Sle/1418/18

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou kontrolu splněných usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za

období 10.05.2017 - 08.11.2017, s tím, že se splněná usnesení uvedená v příloze č. 1 vyřazují
ze sledování.

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0020/17
Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 2. pololetí 2017
 
Usnesení číslo: 0478/ZMOb-Sle/1418/18

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 

informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0021/17
Plán zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2018
 
Usnesení číslo: 0479/ZMOb-Sle/1418/18

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 termíny konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2018, dle

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 29.12.2017
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

VV/ZMOb/8.0023/17
Návrh paušální částky za hodinu a nejvyšší částky, kterou lze jako náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc
neuvolněnému členovi zastupitelstva MO, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost a návrh "Zásad pro
poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni"
 
Usnesení číslo: 0480/ZMOb-Sle/1418/18

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 s účinností od 1. 1. 2018 "Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a

náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, kteří nejsou
pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni"

 
2) stanovuje
 paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v

souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc neuvolněnému členovi
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost na období od 1. 1. 2018 ve výši dle
důvodové zprávy předloženého materiálu

 
3) schvaluje
 s účinností od 1. 1. 2018 "Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo

platu a náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni"

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0024/17
Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0481/ZMOb-Sle/1418/18

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 s účinností ode dne 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského

obvodu Slezská Ostrava v maximální výší, kterou připouští nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s tím, že v
případě souběhu výkonu několika funkcí se odměny za jednotlivé funkce budou sčítat až do výše
souhrnu odměn za tři různé funkce. Výše odměn za jednotlivé funkce činí:

za výkon funkce člena rady 8 729,- Kč

za výkon funkce předsedy výboru/komise (předseda v/k) 4 365,- Kč

za výkon funkce člena výboru/komise (člen v/k) 3 637,- Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

za výkon funkce člena zastupitelstva bez dalších funkcí 2 182,- Kč.

V případě souběhu výkonu několika různých funkcí, mohou nastat následující varianty:             
                                       

člen rady  + předseda v/k I. + předseda v/k II.     17 459,- Kč
člen rady + předseda v/k + člen v/k   16 731,- Kč
člen rady + člen v/k I. + člen v/k II.   16 003,- Kč
člen rady + předseda v/k           13 094,- Kč
člen rady + člen v/k         12 366,- Kč
člen rady       8 729,- Kč
předseda v/k I.+ předseda v/k II. + předseda v/k
III.     

13 095,- Kč

předseda v/k I.+ předseda v/k II. + člen v/k  12 367,- Kč
předseda v/k +člen v/k I. + člen v/k II.         11 639,- Kč
předseda v/k +člen v/k          8 002,- Kč
předseda v/k        4 365,- Kč
člen v/k I. + člen v/k II. + člen v/k III.         10 911,- Kč
člen v/k I. + člen v/k II. 7 274,- Kč
člen v/k I.  3 637,- Kč
za výkon funkce člena zastupitelstva bez dalších
funkcí    

  2 182,- Kč

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva městského obvodu
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

 
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0011/17
Odvolání žádostí o dotaci na modernizaci učeben základních škol
 
Usnesení číslo: 0482/ZMOb-Sle/1418/18

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 odvolat žádosti pro projekty "Modernizace učeben ZŠ Bohumínská", "Modernizace učeben ZŠ

Pěší", "Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a "Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené
pracoviště Škrobálkova" podané v souladu s podmínkami výzvy č. 47 v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Mgr. Michal Kuchár, T: 05.01.2018

pověřen vedením odboru ROaVZ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0022/17
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 28.8.2017 do 14.11.2017
 
Usnesení číslo: 0483/ZMOb-Sle/1418/18

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 28.8.2017

do 14.11.2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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