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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 16.06.2016

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0224/ZMOb-Sle/1418/11 VV/
ZMOb/8.0005/16

Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0225/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0004/16

Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1241 o
velikosti id. 681/14052, přináležejícího k bytové
jednotce č. 737/6 nacházející se ve stavbě č.p.
737, bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Muglinov -
p. Krpelíková

0226/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0014/16

Záměr prodeje pozemků p.č. 1202/39, p.č.
1202/67, p.č. 1202/81 v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava

0227/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0026/16

Prodej podílů na pozemku p.č. 1474,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 436/16,
436/17, 437/13, 437/17, 438/1, 438/5 a 438/20
nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437, 438,
bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0228/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0027/16

Prodej podílů na pozemku p.č. 1474,
přináležejících k bytovým jednotkám č.
436/2, 436/3, 436/5, 436/13, 436/21 a 437/10
nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437, 438,
bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava

0229/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0028/16

Prodej podílů na pozemku p.č. 1474,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 438/2,
438/4, 438/6, 438/7, 438/8, 438/12, 438/14,
438/16 a 438/17 nacházejícím se ve stavbě č.p.
436, 437, 438, bytový dům, obec Ostrava, k.ú.
Slezská Ostrava

0230/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0029/16

Prodej podílů na pozemku p.č. 1471,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 449/1
a 449/52 nacházejícím se ve stavbě č.p. 449,
bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava

0231/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0030/16

Prodej části pozemku p.č. 1874/35 (označena
p.č. 1874/40) v k.ú. Koblov, obec Ostrava -
Povodí Odry, státní podnik

0232/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0031/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 243/1, k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava
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0233/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0032/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1774
(označena p.č. 1774/2) v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava

0234/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0033/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 4118/3, k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0235/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0034/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 2219/1, k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0236/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0035/16

Odnětí pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0237/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0036/16

Prodej pozemku p.č. 161 a zřízení věcného
břemene - služebnosti v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava - p. Večeřa

0238/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0037/16

Nabytí stavby bez č.p./č.ev., garáž, stojící na
pozemku p.č. 896/6 v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových

0239/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0038/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/2 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0240/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0039/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku
p.č.st. 817 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p.
Frnka

0241/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0040/16

Nabytí stavby bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku
p.č.st. 908 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p.
Poledníková

0242/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0041/16

Nabytí stavby bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku
p.č.st. 907 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových

0243/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0042/16

Koupě pozemků v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0244/ZMOb-Sle/1418/11 MS/
ZMOb/4.0043/16

Koupě podílů na pozemcích v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava

0245/ZMOb-Sle/1418/11 FaR/
ZMOb/9.0012/16

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0246/ZMOb-Sle/1418/11 FaR/
ZMOb/9.0014/16

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku 2016

0247/ZMOb-Sle/1418/11 FaR/
ZMOb/9.0015/16

Odpis dluhů

0248/ZMOb-Sle/1418/11 FaR/
ZMOb/9.0013/16

Informativní zpráva o činnosti finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 1/2016 - 5/2016

0249/ZMOb-Sle/1418/11 VV/
ZMOb/8.0006/16

Informativní zpráva o činnosti kontrolního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2016.

0250/ZMOb-Sle/1418/11 VV/
ZMOb/8.0007/16

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava
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0251/ZMOb-Sle/1418/11 ROaVZ/
ZMOb/2.0006/16

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 14203273
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí pro projekt
"CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu
učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská
Ostrava" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna)

0252/ZMOb-Sle/1418/11 ROaVZ/
ZMOb/2.0007/16

Souhlas s podáním žádosti o dofinancování
sociálních služeb pro rok 2016 v rámci
Podmínek dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb a způsobu
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -
MPSV státního rozpočtu

0253/ZMOb-Sle/1418/11 VV/
ZMOb/8.0008/16

Informace o stížnosti na volně pobíhající psy

0254/ZMOb-Sle/1418/11 VV/
ZMOb/8.0009/16

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 17.3.2016
do 16.5.2016
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0005/16
Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0224/ZMOb-Sle/1418/11

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Richarda Vereše a paní Ivety Frančíkové, o ověření zápisu z

10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 14.04.2016, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 16.06.2016, pana Ing. Vladimíra Cigánka a paní Ivanu Šmidákovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0004/16
Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1241 o velikosti id. 681/14052, přináležejícího k
bytové jednotce č. 737/6 nacházející se ve stavbě č.p. 737, bytový dům, obec Ostrava,
k.ú. Muglinov - p. Krpelíková
 
Usnesení číslo: 0225/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílu o velikosti id. 681/14052 na pozemku p.č.st. 1241, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
240 m2, přináležejícího k bytové jednotce č. 737/6 nacházející se ve stavbě č.p. 737, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č.st. 1241, vše v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.470,- Kč splatnou 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: 31.10.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0014/16
Záměr prodeje pozemků p.č. 1202/39, p.č. 1202/67, p.č. 1202/81 v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava
 

180
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Usnesení číslo: 0226/ZMOb-Sle/1418/11
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 1202/39, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 3 m2,
- pozemek p.č. 1202/67, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 6 m2,
- pozemek p.č. 1202/81, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 992 m2,

vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0026/16
Prodej podílů na pozemku p.č. 1474, přináležejících k bytovým jednotkám č. 436/16,
436/17, 437/13, 437/17, 438/1, 438/5 a 438/20 nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437,
438, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0227/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1474, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 768 m2, přináležejících
k bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437, 438, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1474, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 549/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 436/16, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadatelům:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 436/17, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 549/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 437/13, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 437/17, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 738/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/1, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/5, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadatelům:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/20, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

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, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0027/16
Prodej podílů na pozemku p.č. 1474, přináležejících k bytovým jednotkám č. 436/2,
436/3, 436/5, 436/13, 436/21 a 437/10 nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437, 438,
bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0228/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1474, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 768 m2, přináležejících
k bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437, 438, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1474, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 738/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 436/2, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadatelům:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 550/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 436/3, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.840,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 436/5, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 549/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 436/13, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
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XXXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 550/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 436/21, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadatelům:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.840,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 549/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 437/10, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

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, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0028/16
Prodej podílů na pozemku p.č. 1474, přináležejících k bytovým jednotkám č. 438/2,
438/4, 438/6, 438/7, 438/8, 438/12, 438/14, 438/16 a 438/17 nacházejícím se ve stavbě
č.p. 436, 437, 438, bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0229/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1474, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 768 m2, přináležejících
k bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437, 438, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1474, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 738/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/2, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.350,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 549/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/4, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/6, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 549/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/7, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadatelům:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/8, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/12, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/14, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:
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XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 549/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/16, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

ch) podílu o velikosti id. 552/39125, přináležejícího k bytové jednotce č. 438/17, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

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, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0029/16
Prodej podílů na pozemku p.č. 1471, přináležejících k bytovým jednotkám č. 449/1 a
449/52 nacházejícím se ve stavbě č.p. 449, bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0230/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1471, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m2, přináležejících
k bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě č.p. 449, bytový dům, stojící na uvedeném
pozemku p.č. 1471, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 544/31186, přináležejícího k bytové jednotce č. 449/1, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.800,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 485/31186, přináležejícího k bytové jednotce č. 449/52, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.330,- Kč;

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, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0030/16
Prodej části pozemku p.č. 1874/35 (označena p.č. 1874/40) v k.ú. Koblov, obec Ostrava
- Povodí Odry, státní podnik
 
Usnesení číslo: 0231/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

části pozemku p.č. 1874/35, trvalý travní porost, o výměře 9392 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 1139-003/2014 ze
dne 20.06.2014 a která je označena takto:

- p.č. 1874/40, trvalý travní porost, o výměře 456 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,

a to žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu 351.170,- Kč, splatnou do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy a před
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to kupní smlouvou, která
tvoří přílohu č. 6 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0031/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 243/1, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

180
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Usnesení číslo: 0232/ZMOb-Sle/1418/11
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 243/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 75 m2 z celkové výměry 605 m2,
v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem, dle důvodové zprávy
a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0032/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1774 (označena p.č. 1774/2) v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0233/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 1774, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2272 m2, v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č.
770-18/2013 ze dne 31.05.2013 a která je označena takto:

- p.č. 1774/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 479 m2, v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0033/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 4118/3, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0234/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat
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pozemek p.č. 4118/3, orná půda, o výměře 670 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0034/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 2219/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0235/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 2219/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 98 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0035/16
Odnětí pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0236/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřeného pozemku p.č. 4879/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 104654 m2, v k.ú.

Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0036/16
Prodej pozemku p.č. 161 a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava - p. Večeřa
 
Usnesení číslo: 0237/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

pozemku p.č. 161, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava,
žadateli:
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XXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 90.000,- Kč splatnou 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;

 
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č. 161, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, o výměře 83 m2 z celkové výměry 232 m2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, v
rozsahu daném geometrickým plánem č. 871-274/2015 ze dne 19.01.2016, s povinným z věcného
břemene - služebnosti:

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

ve prospěch oprávněného z věcného břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava,
městského obvodu Slezská Ostrava,

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 80 LT),
- právo oprávněného předmětnou stavbu provozovat a udržovat, a to 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 oprávněného odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti
trpět,

a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

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

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0037/16
Nabytí stavby bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 896/6 v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

180
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Usnesení číslo: 0238/ZMOb-Sle/1418/11
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nenabýt koupí nemovitou věc, a to:

stavbu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 896/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
20 m2, v obci Ostrava, k.ú. Kunčičky,

od vlastníka:

Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 697 97 111

za kupní cenu v celkové výši 1.000,- Kč splatnou 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: 31.07.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0038/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 24/2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0239/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 24/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m2 z celkové výměry
2528 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0039/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.st. 817 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- p. Frnka
 
Usnesení číslo: 0240/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava
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1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č.st. 817, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, od vlastníka:

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

za kupní cenu ve výši 7.000,- 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: 31.07.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0040/16
Nabytí stavby bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č.st. 908 v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava - p. Poledníková
 
Usnesení číslo: 0241/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nenabýt darem nemovitou věc, a to:

stavbu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č.st. 908, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 22 m2, v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,

od vlastníka:

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0041/16
Nabytí stavby bez č.p./č.ev., garáž, na pozemku p.č.st. 907 v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Usnesení číslo: 0242/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nenabýt ani darem, ani koupí nemovitou věc, a to:
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stavbu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č.st. 907, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
24 m2, v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,

od vlastníka:

Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 697 97 111

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0042/16
Koupě pozemků v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0243/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nekoupit nemovité věci, konkrétně:

- pozemek p.č. 347/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1281 m2,
- pozemek p.č. 348/3, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 1008 m2,
- pozemek p.č. 349/1, ovocný sad, o výměře 10597 m2,
- pozemek p.č. 356/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 106 m2,
- pozemek p.č. 356/11, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1241m2,
- pozemek p.č. 357, trvalý travní porost, o výměře 368 m2,
- pozemek p.č. 416/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 464 m2,

vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, od spoluvlastníků:

1. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXX

2. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X
XXXXXXXXX XXX XXXX

3. XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXX

za kupní cenu v celkové výši 10.545.500,- Kč splatnou 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.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0043/16
Koupě podílů na pozemcích v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0244/ZMOb-Sle/1418/11

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o koupi:

- podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 339/7, zahrada, o výměře 6 m2, v obci Ostrava, k.ú.
Muglinov,
- podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 396/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2,
v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,
- podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 421/20, ostatní plocha, silnice, o výměře 16 m2, v
obci Ostrava, k.ú. Muglinov,
- podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 477, ostatní plocha, zeleň, o výměře 355 m2, v obci
Ostrava, k.ú. Muglinov,

od podílového spoluvlastníka:

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, s ujednáním, že daň z
nabytí nemovitých věcí hradí kupující,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0012/16
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0245/ZMOb-Sle/1418/11

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout dotace z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům dle návrhů uvedených

v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

a
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uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu ve
znění přílohy č. 3 předloženého materiálu s žadateli dle tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 10.08.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0014/16
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku
2016
 
Usnesení číslo: 0246/ZMOb-Sle/1418/11

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

roku 2016“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 24.06.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0015/16
Odpis dluhů
 
Usnesení číslo: 0247/ZMOb-Sle/1418/11

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 odepsat dluh, a to konkrétně dluh za:

a) paní XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu na adrese XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X
XXXXXXX ve výši 23.640,- Kč a o náklady soudního řízení (soudní poplatek) ve výši 1.750,-
Kč, celkem 25.390,- Kč;

b) paní XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu na adrese XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X
XXXXXXX XXXXXXX, ve výši 35.955,- Kč;

c) panem XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu na adrese XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X
XXXXXXX XXXXXXX, ve výši 38.326,- Kč a o náklady soudního řízení (soudní poplatek) ve
výši 650,- Kč, celkem 38.976,- Kč;

d) paní XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu na adrese XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

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

Strana 21/23

XXXXXX, ve výši 23.259,- Kč a o náklady soudního řízení (soudní poplatek) ve výši 1.020,-
Kč, celkem 24.279,- Kč;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.07.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0013/16
Informativní zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 1/2016 - 5/2016
 
Usnesení číslo: 0248/ZMOb-Sle/1418/11

108

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

1/2016 - 5/2016 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 24.06.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0006/16
Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2016.
 
Usnesení číslo: 0249/ZMOb-Sle/1418/11

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/8.0007/16
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0250/ZMOb-Sle/1418/11

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

období 10.11.2015 - 18.04.2016, s tím, že se splněná usnesení uvedená v příloze č. 1 vyřazují
ze sledování a u usnesení uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu stanoví další
kontrolu na 13. zasedání ZMOb Slezské Ostravy.

 
 

(zn. předkl.)
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ROaVZ/ZMOb/2.0006/16
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro
projekt "CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská,
Slezská Ostrava" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
 
Usnesení číslo: 0251/ZMOb-Sle/1418/11

220

k usnesení č. 0127/ZMOb-Sle/1418/6
k usnesení č. 0102/ZMOb-Sle/1418/5
 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 14203273 ze dne 18.6.2015, ve znění změny č. 1 ze dne 14.

09. 2015 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí pro projekt "CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu učebnový
pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava" uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČO: 00020729, jako
poskytovatelem dotace, a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, jako
příjemcem podpory, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu, přičemž předmětný
Dodatek č. 2 je přílohou č. 1 a Smlouva je přílohou č. 3, a to za splnění podmínky udělení souhlasu
rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Suchánková, T: 30.06.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0007/16
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci
Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
 
Usnesení číslo: 0252/ZMOb-Sle/1418/11

220

k usnesení č. 0132/ZMObM-Sle/1418/1
 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o podání žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města
Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a to za splnění podmínky udělení souhlasu
rady města

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Suchánková, T: 18.07.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0008/16
Informace o stížnosti na volně pobíhající psy
 
Usnesení číslo: 0253/ZMOb-Sle/1418/11

110
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 stížnost na volně pobíhající psy doručenou dne 21.4.2016 a odpověď stěžovatelce ze dne

4.5.2016, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0009/16
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 17.3.2016 do 16.5.2016
 
Usnesení číslo: 0254/ZMOb-Sle/1418/11

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 17.3.2016

do 16.5.2016 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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