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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 13.02.2017

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0323/ZMOb-Sle/1418/14 VV/
ZMOb/8.0003/17

Zpráva ověřovatelů zápisu z 13. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0324/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0001/17

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 14/2 v k.ú.
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, od
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových - ul. Přibylova

0325/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0002/17

Prodej pozemku p.č. 2168/4 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - REAL HOUSING s.r.o.

0326/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0003/17

Nabytí částí pozemků a zřízení věcných břemen
- služebností v k.ú. Muglinov, obec Ostrava -
FBC OSTRAVA z.s.

0327/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0004/17

Odnětí pozemku p.p.č. 705 v k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava

0328/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0005/17

Odnětí pozemků p.č. 1235/22 a p.č. 1235/24 v
k.ú. Hrušov, obec Ostrava

0329/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0006/17

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

0330/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0007/17

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
5134 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p.
Telička

0331/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0008/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2169 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0332/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0009/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 4280 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0333/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0010/17

Záměr prodeje částí pozemků p.č. 119/1 a p.č.
119/6 (označeny p.č. 119/7) v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava

0334/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0011/17

Záměr prodeje pozemků p.č. 1567/14, p.č.
1567/16 a p.č. 1654/424 v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava

0335/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0012/17

Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje
části pozemku p.č. 243/1 v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava

0336/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0013/17

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 527, jehož
součástí je stavba č.p. 11, a pozemku p.č.st.
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377, jehož součástí je stavba č.p. 353, vše v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0337/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0014/17

Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 342/1
(označena p.č. 342/1) v k.ú. Koblov, obec
Ostrava (ul. Koblovská), od ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových

0338/ZMOb-Sle/1418/14 MS/
ZMOb/4.0015/17

Zrušení usnesení č. 0285/ZMOb-Sle/1418/13
ze dne 15.12.2016 + prodej pozemku p.č. 175 v
k.ú. Koblov, obec Ostrava - p. Klíma

0339/ZMOb-Sle/1418/14 FaR/
ZMOb/9.0001/17

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0340/ZMOb-Sle/1418/14 SV/
ZMOb/7.0001/17

Seznámení s výsledky kontroly vedení spisové
dokumentace a správnosti aplikace zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, Magistrátem města Ostravy

0341/ZMOb-Sle/1418/14 VV/
ZMOb/8.0001/17

Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0342/ZMOb-Sle/1418/14 VV/
ZMOb/8.0004/17

Žádost o odvolání z funkce člena finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava

0343/ZMOb-Sle/1418/14 ROaVZ/
ZMOb/2.0001/17

Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro
projekty "Modernizace učeben ZŠ Bohumínská",
"Modernizace učeben ZŠ Pěší", "Modernizace
učeben ZŠ Chrustova" a "Modernizace
učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště
Škrobálkova"

0344/ZMOb-Sle/1418/14 VV/
ZMOb/8.0002/17

Informativní zpráva o činnosti orgánů
městského obvodu Slezská Ostrava za období od
12.11.2016 do 20.1.2017
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0003/17
Zpráva ověřovatelů zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0323/ZMOb-Sle/1418/14

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Petra Svačinky a paní Petry Šárkové, o ověření zápisu z 13.

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 15.12.2016, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava,

konaného dne 13.02.2017, pana Petra Kosa a paní Dagmar Macháčkovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0001/17
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 14/2 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, od
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - ul. Přibylova
 
Usnesení číslo: 0324/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí

pozemku p.č. 14/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 546 m2, v obci Ostrava, k.ú. Kunčice
nad Ostravicí,

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: 31.08.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0002/17
Prodej pozemku p.č. 2168/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - REAL HOUSING
s.r.o.

180
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Usnesení číslo: 0325/ZMOb-Sle/1418/14
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji pozemku p.č. 2168/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 106 m2, v k.ú. Slezská

Ostrava, obec Ostrava, žadateli:

REAL HOUSING s.r.o.
sídlo: Praha 8 - Dolní Chabry, Kozomínská 646/6, PSČ 184 00
IČO: 284 48 529

za dohodnutou kupní cenu ve výši 100.000,- 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 2.500,- 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: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0003/17
Nabytí částí pozemků a zřízení věcných břemen - služebností v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava - FBC OSTRAVA z.s.
 
Usnesení číslo: 0326/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nabýt koupí nemovité věci, a to:

- část pozemku p.č. 114/2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v obci Ostrava,
k.ú. Muglinov, oddělenou geometrickým plánem č. 2551-91/2016 ze dne 05.04.2016, která je
označena takto:

p.č. 114/105, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m2, v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,

- část pozemku p.č. 114/103, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v obci Ostrava,
k.ú. Muglinov, oddělenou geometrickým plánem č. 2551-91/2016 ze dne 05.04.2016, která je
označena takto:

p.č. 114/106, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2, v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,

od vlastníka:
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FBC OSTRAVA z.s.
sídlo: Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava
IČO: 646 28 060

za kupní cenu v celkové výši 39.050,- 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 věcných břemen - služebností k části pozemku p.č. 114/105, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,  o výměře 11 m2 z celkové výměry 60 m2, v rozsahu
daném geometrickým plánem č. 2551-91/2016 ze dne 05.04.2016, kterým byl uvedený pozemek
p.č. 114/105 oddělen od pozemku p.č. 114/2 v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,

a to ve prospěch oprávněné osoby jakožto vlastníka nemovité věci - pozemku p.č. 114/2 v obci
Ostrava, k.ú. Muglinov:

FBC OSTRAVA z.s.
sídlo: Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava
IČO: 646 28 060

kdy obsahem:

a) věcného břemene - služebnosti stezky je právo oprávněné osoby chodit po pozemku, resp. části
pozemku p.č. 114/105 v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, (tento pozemek byl oddělen geometrickým
plánem č. 2551-91/2016 ze dne 05.04.2016 od pozemku p.č. 114/2 v obci Ostrava, k.ú. Muglinov)
nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby jiní po pozemku, resp. části pozemku p.č.
114/105 v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní, nebo se
lidskou silou po ní dopravovali, a povinnost povinné osoby práva odpovídající tomuto věcnému
břemeni - služebnosti trpět;

b) věcného břemene - služebnosti cesty je právo oprávněné osoby jezdit jakýmikoli vozidly přes
pozemek, resp. část pozemku p.č. 114/105 v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, (tento pozemek byl
oddělen geometrickým plánem č. 2551-91/2016 ze dne 05.04.2016 od pozemku p.č. 114/2 v obci
Ostrava, k.ú. Muglinov) a povinnost povinné osoby právo odpovídající tomuto věcnému břemeni
- služebnosti trpět.

Věcná břemena - služebnosti se zřídí na dobu neurčitou tak, jak je zakresleno v geometrickém
plánu č. 2551-91/2016 ze dne 05.04.2016, a to bezúplatně.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy
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(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0004/17
Odnětí pozemku p.p.č. 705 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0327/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) nesouhlasí
 s odnětím svěřeného pozemku p.p.č. 705, ostatní plocha, zeleň, o výměře 5004 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/4.0005/17
Odnětí pozemků p.č. 1235/22 a p.č. 1235/24 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0328/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřených pozemků:

- p.č. 1235/22, orná půda, o výměře 3169 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
- p.č. 1235/24, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1690 m2, v k.ú. Hrušov, 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/4.0006/17
Předkupní právo - koupě podílu na garáži na pozemku p.č. 608/10 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Pisáková
 
Usnesení číslo: 0329/ZMOb-Sle/1418/14

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 vlastníka:

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX
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za kupní cenu ve výši 33.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivými
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0007/17
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 5134 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Telička
 
Usnesení číslo: 0330/ZMOb-Sle/1418/14

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. 5134, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 19 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:

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

za kupní cenu ve výši 14.000,- 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: 31.03.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0008/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2169 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0331/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 2169, zahrada, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 206 m2 z celkové
výměry 223 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

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

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0009/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4280 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0332/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 4280, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře 1004 m2 z celkové výměry 2107 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/4.0010/17
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 119/1 a p.č. 119/6 (označeny p.č. 119/7) v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0333/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat:

- část pozemku p.č. 119/1, zahrada, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
- část pozemku p.č. 119/6, trvalý travní porost, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
které vznikly rozdělením těchto pozemků na základě geometrického plánu č. 2588-289/2016 ze
dne 11.11.2016 a které jsou označeny takto:

- p.č. 119/7, zahrada, o výměře 814 m2, v k.ú. Muglinov, 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/4.0011/17
Záměr prodeje pozemků p.č. 1567/14, p.č. 1567/16 a p.č. 1654/424 v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava

180
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Usnesení číslo: 0334/ZMOb-Sle/1418/14
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat:

- pozemek p.č. 1567/14, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 304 m2,
- pozemek p.č. 1567/16, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 472 m2,
- pozemek p.č. 1654/424, orná půda, o výměře 470 m2,
vše v k.ú. Kunčičky, 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/4.0012/17
Potvrzení / změna usnesení - záměr prodeje části pozemku p.č. 243/1 v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0335/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 potvrdit usnesení č. 0232/ZMOb-Sle/1418/11 ze dne 16. 06. 2016, kterým 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: 31.03.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0013/17
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 527, jehož součástí je stavba č.p. 11, a pozemku p.č.st.
377, jehož součástí je stavba č.p. 353, vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0336/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas
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k záměru města prodat

pozemek p.č.st. 527, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 386 m2, v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,
jehož součástí je stavba č.p. 11, jiná stavba,

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a 4 předloženého materiálu;
 
2) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č.st. 377, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 110 m2, v obci Ostrava, k.ú. Muglinov,
jehož součástí je stavba č.p. 353, objekt k bydlení,

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 3 a 5 předloženého materiálu.
 

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

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0014/17
Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 342/1 (označena p.č. 342/1) v k.ú. Koblov, obec
Ostrava (ul. Koblovská), od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Usnesení číslo: 0337/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí

části pozemku p.č. 342/1, zahrada, o výměře 215 m2, v obci Ostrava, k.ú. Koblov, která vznikla
rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 1231-92/2016 ze dne 11. 05.
2016 a která je označena:

- p.č. 342/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m2, v obci Ostrava, k.ú. Koblov,

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: 31.08.2017
vedoucí odboru majetkové správy
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(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0015/17
Zrušení usnesení č. 0285/ZMOb-Sle/1418/13 ze dne 15.12.2016 + prodej pozemku p.č.
175 v k.ú. Koblov, obec Ostrava - p. Klíma
 
Usnesení číslo: 0338/ZMOb-Sle/1418/14

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 zrušit usnesení č. 0285/ZMOb-Sle/1418/13 ze dne 15.12.2016, kterým 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;
 
2) rozhodlo
 o prodeji pozemku p.č. 175, zahrada, o výměře 361 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, žadateli:

XXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 167.089,- 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,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodlo
 vydat záporné stanovisko
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k 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. 175/1, zahrada, o výměře 181 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,

a to žadateli:

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.000,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0001/17
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0339/ZMOb-Sle/1418/14

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

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.03.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
SV/ZMOb/7.0001/17
Seznámení s výsledky kontroly vedení spisové dokumentace a správnosti aplikace
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
Magistrátem města Ostravy
 
Usnesení číslo: 0340/ZMOb-Sle/1418/14
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 výsledky kontroly vedení spisové dokumentace a správnosti aplikace zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, provedené Magistrátem města Ostravy,
odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 21. 09. 2016 dle příloh a důvodové zprávy
předloženého materiálu.
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Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Matýsek, T: 28.02.2017

vedoucí odboru sociálních věcí
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0001/17
Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0341/ZMOb-Sle/1418/14

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 s účinností ode dne 14. 2. 2017 měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského

obvodu Slezská Ostrava ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, že v případě
souběhu výkonu několika funkcí se odměny za jednotlivé funkce budou sčítat

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 28.02.2017

vedoucí odboru vnitřních věcí
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0004/17
Žádost o odvolání z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0342/ZMOb-Sle/1418/14

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 přípis  pana Luďka Volného s žádostí o jeho odvolání z funkce člena finančního výboru

Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, dle přílohy předloženého materiálu
 
2) odvolává
 pana Luďka Volného z funkce člena finančního výboru, s účinností od 13.02.2017,
 
3) volí
 paní Petru Šárkovou členem finančního výboru s účinností od 13.02. 2017, dle důvodové

zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 20.02.2017
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

ROaVZ/ZMOb/2.0001/17
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekty "Modernizace učeben ZŠ
Bohumínská", "Modernizace učeben ZŠ Pěší", "Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a
"Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova"
 
Usnesení číslo: 0343/ZMOb-Sle/1418/14

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
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 podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt
"Modernizace učeben ZŠ Bohumínská" a o jeho předpokládaném spolufinancování z rozpočtu
městského obvodu ve výši 255.000 Kč a předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu
městského obvodu ve výši 2.291.100 Kč v roce 2018, a to za splnění souhlasu rady města, dle
důvodové zprávy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 17.02.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
2) rozhodlo
 podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt

"Modernizace učeben ZŠ Pěší" a o jeho předpokládaném spolufinancování z rozpočtu městského
obvodu ve výši 292.000 Kč a předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu městského
obvodu ve výši 2.620.800 Kč v roce 2018, a to za splnění souhlasu rady města, dle důvodové
zprávy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 17.02.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
3) rozhodlo
 podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt

"Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a o jeho předpokládaném spolufinancování z rozpočtu
městského obvodu ve výši 192.000 Kč a předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu
městského obvodu ve výši 1.724.700 Kč v roce 2018, a to za splnění souhlasu rady města, dle
důvodové zprávy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 17.02.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
4) rozhodlo
 podat žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt

"Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova" a o jeho
předpokládaném spolufinancování z rozpočtu městského obvodu ve výši 199.000 Kč a
předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu ve výši 1.789.800 Kč v
roce 2018, a to za splnění souhlasu rady města, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 17.02.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0002/17
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 12.11.2016 do 20.1.2017
 
Usnesení číslo: 0344/ZMOb-Sle/1418/14

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

12.11.2016 do 20.1.2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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