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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 15.12.2016

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0280/ZMOb-Sle/1418/13 VV/
ZMOb/8.0014/16

Zpráva ověřovatelů zápisu z 2. mimořádného
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava a určení ověřovatelů pro 13.
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava

0281/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0061/16

Prodej pozemku p.č. 1795/94 v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava - p. Navrátil

0282/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0062/16

Prodej části pozemku p.č. 200/57 (označena p.č.
200/85) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - manž.
Dobešovi

0283/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0063/16

Prodej části pozemku p.č. 2776/1 (označena p.č.
2776/10) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
manž. Zajícovi

0284/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0064/16

Prodej části pozemku p.č. 2776/1 (označena p.č.
2776/11) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
manž. Horákovi

0285/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0065/16

Prodej části pozemku p.č. 175 (označena p.č.
175/2) v k.ú. Koblov, obec Ostrava - p. Klíma

0286/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0066/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
5211 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p.
Sedlář

0287/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0067/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
5215 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p.
Sedlář

0288/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0068/16

Předkupní právo - koupě podílu na garáži na
pozemku p.č. 608/10 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - manž. Motykovi

0289/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0069/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku
p.č. 1038/18 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava - p.
Kolek

0290/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0070/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
5257/117 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
p. Lisý

0291/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0071/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku
p.č.st. 953 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p.
Pavlínová

0292/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0072/16

Koupě stavby zahradní chatky na pozemku
p.č.st. 1661 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0293/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0073/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 5257/13 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
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0294/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0074/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 828/1 v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava

0295/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0075/16

Záměr prodeje pozemků p.č. 1991/24 a p.č.
1991/25 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0296/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0076/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 173 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0297/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0077/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 414/20 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0298/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0078/16

Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1430/5
(označeny p.č. 1430/13 a p.č. 1430/14) v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0299/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0079/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 119/1 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0300/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0080/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0301/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0081/16

Záměr prodeje / darování pozemků a části
pozemku v k.ú. Pudlov, obec Bohumín

0302/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0082/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 404/3 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava

0303/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0083/16

Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje
oddělených pozemků v k.ú. Koblov, obec
Ostrava

0304/ZMOb-Sle/1418/13 MS/
ZMOb/4.0084/16

Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje
pozemku p.č. 2566/1 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0305/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0019/16

Splátkový kalendář - p. Podešva

0306/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0020/16

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

0307/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0021/16

Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská
Ostrava na rok 2017 a návrh rozpočtového
provizoria příjmů a financování, běžných výdajů
a kapitálových výdajů na I. pololetí roku 2017

0308/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0022/16

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu
Slezská Ostrava na léta 2018 - 2020

0309/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0023/16

Úprava příspěvků a závazných ukazatelů na rok
2016 příspěvkovým organizacím

0310/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0024/16

Dodatek č. 4 ke "Statutu sociálního fondu
zaměstnanců statutárního města Ostravy,
zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská
Ostrava"

0311/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0025/16

Splátkový kalendář - p. Chlup

0312/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0027/16

Poskytnutí peněžitého daru - p. Synková
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0313/ZMOb-Sle/1418/13 ŠaK/
ZMOb/10.0003/16

Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy
Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové
organizace - prosinec 2016

0314/ZMOb-Sle/1418/13 FaR/
ZMOb/9.0026/16

Informativní zpráva o činnosti finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 7/2016 - 12/2016

0315/ZMOb-Sle/1418/13 VV/
ZMOb/8.0015/16

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0316/ZMOb-Sle/1418/13 VV/
ZMOb/8.0018/16

Informativní zpráva o činnosti kontrolního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 2. pololetí 2016.

0317/ZMOb-Sle/1418/13 ROaVZ/
ZMOb/2.0015/16

Strategický plán městského obvodu Slezská
Ostrava, statutárního města Ostrava na období
2016 - 2030

0318/ZMOb-Sle/1418/13 ROaVZ/
ZMOb/2.0011/16

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu
Podpora bydlení pro podprogram 117D0620
"Regenerace sídlišť pro rok 2017" pro projekt
"Regenerace sídliště Muglinov - 4.etapa"

0319/ZMOb-Sle/1418/13 VV/
ZMOb/8.0017/16

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 20.8.2016
do 11.11.2016

0320/ZMOb-Sle/1418/13 VV/
ZMOb/8.0020/16

Rezignace na předsednictví v kontrolním výboru
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0321/ZMOb-Sle/1418/13 VV/
ZMOb/8.0016/16

Návrh měsíčních paušálních částek pro
poskytování náhrad výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněným členům
zastupitelstva MOb, kteří nejsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru

0322/ZMOb-Sle/1418/13 VV/
ZMOb/8.0019/16

Plán zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava na rok 2017
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0014/16
Zpráva ověřovatelů zápisu z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava a určení ověřovatelů pro 13. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0280/ZMOb-Sle/1418/13

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Ing. Marcela Pažického a paní Ing. Justiny Kamené, o ověření

zápisu z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného
dne 13.10.2016, bez výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 15.12.2016, pana Petra Svačinku a paní Petru Šárkovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0061/16
Prodej pozemku p.č. 1795/94 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava - p. Navrátil
 
Usnesení číslo: 0281/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji pozemku p.č. 1795/94, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2, v k.ú.

Hrušov, obec Ostrava, žadateli:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 55.317,- Kč včetně DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady na zpracování znaleckého
posudku ve výši 2.500,- Kč,

s ujednáním, že z titulu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku žadatelem bez právního
důvodu náleží vlastníkovi peněžitá náhrada ve výši 5.430,- Kč, přičemž žadatel náhradu za
bezdůvodné obohacení poskytne současně s kupní cenou,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy
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(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0062/16
Prodej části pozemku p.č. 200/57 (označena p.č. 200/85) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- manž. Dobešovi
 
Usnesení číslo: 0282/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 200/57, orná půda, o výměře 112 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

oddělené geometrickým plánem č. 2530-235/2015 ze dne 23.02.2016, která je označena takto:

p.č. 200/85, orná půda, o výměře 103 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

a to žadatelům:

manželé
XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX
oba bytem: XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 113.880,- Kč včetně 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 3.900,- Kč,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0063/16
Prodej části pozemku p.č. 2776/1 (označena p.č. 2776/10) v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - manž. Zajícovi
 
Usnesení číslo: 0283/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 2776/1, zahrada, o výměře 2361 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 3940-221/2015 ze dne 14.01.2016, která je označena
takto:

p.č. 2776/10, zahrada, o výměře 95 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
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a to žadatelům:

manželé
XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX
oba bytem: XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.500,- Kč včetně 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 na zpracování znaleckého
posudku ve výši 1.250,- Kč,

a o uzavření příslušné smlouvy,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0064/16
Prodej části pozemku p.č. 2776/1 (označena p.č. 2776/11) v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - manž. Horákovi
 
Usnesení číslo: 0284/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 2776/1, zahrada, o výměře 2361 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 3949-259/2015 ze dne 18.01.2016, která je označena
takto:

p.č. 2776/11, zahrada, o výměře 40 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a to žadatelům:

manželé
XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX
oba bytem: XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč včetně 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 na zpracování znaleckého
posudku ve výši 1.250,- Kč,

a o uzavření příslušné smlouvy,
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dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0065/16
Prodej části pozemku p.č. 175 (označena p.č. 175/2) v k.ú. Koblov, obec Ostrava - p.
Klíma
 
Usnesení číslo: 0285/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 175, zahrada, o výměře 361 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,

oddělené geometrickým plánem č. 1205-145/2015 ze dne 24.08.2015, dosud v katastru
nemovitostí nezapsané, která je označena takto:

p.č. 175/2, zahrada, o výměře 180 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,

a to žadateli:

XXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 87.000,- Kč včetně DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0066/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 5211 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Sedlář
 
Usnesení číslo: 0286/ZMOb-Sle/1418/13

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. 5211, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 24 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:



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.
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XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 20.000,- 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: 31.12.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0067/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 5215 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Sedlář
 
Usnesení číslo: 0287/ZMOb-Sle/1418/13

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. 5215, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 25 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:

XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 20.000,- 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: 31.12.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0068/16
Předkupní právo - koupě podílu na garáži na pozemku p.č. 608/10 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - manž. Motykovi
 
Usnesení číslo: 0288/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 608/10,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníků:



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.
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manželé
XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX

za kupní cenu ve výši 33.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodli s koupěchtivými
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0069/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 1038/18 v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava - p. Kolek
 
Usnesení číslo: 0289/ZMOb-Sle/1418/13

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. 1038/18, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 20 m2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, od vlastníka:

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

za kupní cenu ve výši 30.000,- 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: 31.12.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0070/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 5257/117 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - p. Lisý
 
Usnesení číslo: 0290/ZMOb-Sle/1418/13

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. 5257/117, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 20 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka:

XXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX



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.
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XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 2.000,- 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: 31.12.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0071/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.st. 953 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- p. Pavlínová
 
Usnesení číslo: 0291/ZMOb-Sle/1418/13

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.st. 953, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, od vlastníka:

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

za kupní cenu ve výši 10.000,- 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: 31.12.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0072/16
Koupě stavby zahradní chatky na pozemku p.č.st. 1661 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0292/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o koupi

stavby, a to budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, stojící na pozemku p.č.st. 1661 v obci Ostrava,
k.ú. Muglinov,

od vlastníků:

manželé
XXXXX XXXXXX XXXX XXXX



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.
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XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč splatnou 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: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0073/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 5257/13 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0293/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 5257/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0074/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 828/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0294/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 828/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 3883 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2016
vedoucí odboru majetkové správy



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.
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(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0075/16
Záměr prodeje pozemků p.č. 1991/24 a p.č. 1991/25 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0295/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat:

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0076/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 173 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0296/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 173, zahrada, o výměře 1806 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0077/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 414/20 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0297/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas



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.
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k záměru města prodat

část pozemku p.č. 414/20, ostatní plocha, zeleň, o výměře 160 m2 z celkové výměry 2616 m2, v
k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0078/16
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1430/5 (označeny p.č. 1430/13 a p.č. 1430/14) v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0298/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

části pozemku p.č. 1430/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1510 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, které vznikly rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č.
4018-49/2016 ze dne 01.05.2016 a které jsou označeny takto:

- p.č. 1430/13, zastavěná plocha, o výměře 79 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
- p.č. 1430/14, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0079/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 119/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0299/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 119/1, zahrada, o výměře 440 m2 z celkové výměry 2640 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.



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.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0080/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0300/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 5054/1, zahrada, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 72 m2 z
celkové výměry 2859 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0081/16
Záměr prodeje / darování pozemků a části pozemku v k.ú. Pudlov, obec Bohumín
 
Usnesení číslo: 0301/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat:

a) pozemek p.č. 1500, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 104 m2, k.ú. Pudlov, obec
Bohumín,
b) část 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 takto:

- p.č. 1501/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 841 m2, v k.ú. Pudlov, obec Bohumín,

c) pozemek p.č. 1504, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 224 m2, k.ú. Pudlov, obec
Bohumín,
d) pozemek p.č. 1506, trvalý travní porost, o výměře 113 m2, k.ú. Pudlov, obec Bohumín,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017



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.
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vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0082/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 404/3 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0302/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 404/3, orná půda, o výměře 1387 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0083/16
Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje oddělených pozemků v k.ú. Koblov, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0303/ZMOb-Sle/1418/13

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 potvrdit usnesení č. 0116/ZMOb-Sle/1418/6 ze dne 10. 09. 2015, kterým rozhodlo

vydat souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 1874/38, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2,
- pozemek p.č. 1874/39, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2,

vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov, přičemž pozemky jsou odděleny geometrickým plánem č.
1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 z pozemku p.č. 1874/3, ostatní plocha, manipulační plocha, o
výměře 10549 m2, a z pozemku p.č. 1988/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2119
m2, vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0084/16
Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje pozemku p.č. 2566/1 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

180



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.
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Usnesení číslo: 0304/ZMOb-Sle/1418/13
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 potvrdit usnesení č. 0070/ZMOb-Sle/1418/5 ze dne 18. 06. 2015, kterým rozhodlo

vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 2566/1, zahrada, o výměře 758 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0019/16
Splátkový kalendář - p. Podešva
 
Usnesení číslo: 0305/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost pana XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 715 00 Ostrava - Michálkovice o splátkový kalendář na dlužné
nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s panem XXXXXXX XXXXXXXX, nar.

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXX, 715 00 Ostrava - Michálkovice, ve
znění přílohy č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 20.01.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0020/16
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za III. čtvrtletí
roku 2016
 
Usnesení číslo: 0306/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

roku 2016“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.12.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu
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(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0021/16
Návrh rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2017 a návrh rozpočtového
provizoria příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů na I. pololetí
roku 2017
 
Usnesení číslo: 0307/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 a) schválit návrh rozpočtu MOb Slezská Ostrava na rok 2017 v členění dle přílohy č. 1 – č. 7

  předloženého materiálu a důvodové zprávy
    -  příjmy celkem po konsolidaci              242 340 tis. Kč
    -  financování                                            72 300 tis. Kč
       celkové zdroje                                      314 640 tis. Kč
    -  běžné výdaje po konsolidaci                299 135 tis. Kč
    -  kapitálové výdaje                                   15 505 tis. Kč
       výdaje celkem                                      314 640 tis.  Kč

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 2017 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.
9 předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.12.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0022/16
Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Slezská Ostrava na léta 2018 - 2020
 
Usnesení číslo: 0308/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 rozpočtový výhled městského obvodu Slezská Ostrava na  léta 2018 – 2020 dle důvodové zprávy

a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.12.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
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FaR/ZMOb/9.0023/16
Úprava příspěvků a závazných ukazatelů na rok 2016 příspěvkovým organizacím
 
Usnesení číslo: 0309/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 jednotlivým příspěvkovým organizacím úpravu příspěvků a závazných ukazatelů na rok 2016

schválených usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0152/ZMOb-
Sle/1418/8, písm. d), ze dne 18.12.2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové
zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.12.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0024/16
Dodatek č. 4 ke "Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy,
zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava"
 
Usnesení číslo: 0310/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 s účinností od 01.01.2017 Dodatek č. 4 ke "Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního

města Ostravy, zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava" ve znění přílohy č. 1
předloženého materiálu  a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 02.01.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0025/16
Splátkový kalendář - p. Chlup
 
Usnesení číslo: 0311/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost pana XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, o splátkový kalendář na dlužné nájemné za
užívání bytu; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předložného materiálu;

 
2) rozhodlo
 o uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXXX XXXXXXX,

nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXX XXXXXXX, týkající se dluhu na nájemném za užívání bytu dle bodu 1
tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a
přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 20.01.2017
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vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0027/16
Poskytnutí peněžitého daru - p. Synková
 
Usnesení číslo: 0312/ZMOb-Sle/1418/13

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout peněžitý dar ve výši 30.000,- Kč paní XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXX XX

XXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXX, XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, dle
důvodové zprávy předloženého materiálu

a

uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.12.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

2) schvaluje
 rozpočtové opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu:

ORJ 9, § 6409, pol. 5901 (rezerva)                              - 30.000,-
ORJ 9, § 1014, pol. 5492                                             + 30.000,-
(dary obyvytelstvu)

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.12.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
ŠaK/ZMOb/10.0003/16
Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31,
příspěvkové organizace - prosinec 2016
 
Usnesení číslo: 0313/ZMOb-Sle/1418/13

210

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové

organizace, s účinností od 20. 12. 2016, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 20.12.2016
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0026/16
Informativní zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 7/2016 - 12/2016
 
Usnesení číslo: 0314/ZMOb-Sle/1418/13

108
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

7/2016 - 12/2016 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0015/16
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0315/ZMOb-Sle/1418/13

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

období 19.04.2016 - 14.10.2016, s tím, že se splněná usnesení uvedená v příloze č. 1 vyřazují
ze sledování.

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0018/16
Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 2. pololetí 2016.
 
Usnesení číslo: 0316/ZMOb-Sle/1418/13

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.)
ROaVZ/ZMOb/2.0015/16
Strategický plán městského obvodu Slezská Ostrava, statutárního města Ostrava na
období 2016 - 2030
 
Usnesení číslo: 0317/ZMOb-Sle/1418/13

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vyhradit si příslušnou zbytkovou působnost rady a schvaluje návrh Strategického plánu

městského obvodu Slezská Ostrava, statutárního města Ostrava na období 2016 - 2030, ve znění
přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.12.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0011/16 220
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Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro podprogram
117D0620 "Regenerace sídlišť pro rok 2017" pro projekt "Regenerace sídliště
Muglinov - 4.etapa"
 
Usnesení číslo: 0318/ZMOb-Sle/1418/13
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt "Regenerace sídliště

Muglinov - 4.etapa" v rámci programu Podpora bydlení pro podprogram 117D0620 "Regenerace
sídlišť pro rok 2017" a o spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu ve výši
3 120 tis. Kč, a to za splnění podmínky udělení souhlasu rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 30.12.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0017/16
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 20.8.2016 do 11.11.2016
 
Usnesení číslo: 0319/ZMOb-Sle/1418/13

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 20.8.2016

do 11.11.2016 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0020/16
Rezignace na předsednictví v kontrolním výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0320/ZMOb-Sle/1418/13

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 přípis ze dne 28.11.2016 s rezignací pana Ing. Petra Kudely na předsednictví v kontrolním

výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava,
 
2) odvolává
 pana Ing. Petra Kudelu z funkce předsedy kontrolního výboru, s účinností od 15.12. 2016,
 
3) volí
 a) člena kontrolního výboru:

- pana Ing. Petra Kudelu,

b) předsedkyni kontrolního výboru:

- Mgr. Marcelu Schullovou,
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s účinností od 15.12. 2016, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 22.12.2016
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0016/16
Návrh měsíčních paušálních částek pro poskytování náhrad výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva MOb, kteří nejsou v
pracovním nebo jiném obdobném poměru
 
Usnesení číslo: 0321/ZMOb-Sle/1418/13

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 měsíční paušální částku pro poskytování náhrad výdělku ušlého v souvislosti s výkonem

funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, kteří nejsou v
pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru, pro období kalendářního roku 2017 ve výši
dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0019/16
Plán zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2017
 
Usnesení číslo: 0322/ZMOb-Sle/1418/13

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 termíny konání zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2017, dle

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 22.12.2016
vedoucí odboru vnitřních věcí

 


	zastupitelstvo usneseni  predloha – kopie
	PrehledUsn(1).pdf

