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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 13.04.2017

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0345/ZMOb-Sle/1418/15 VV/
ZMOb/8.0006/17

Zpráva ověřovatelů zápisu z 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 15. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0346/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0016/17

Záměr prodeje pozemku p.č. 243/1, jehož
součástí je stavba, a to budova s č.p. 199 - ulice
Rajnochova, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

0347/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0017/17

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.
1474 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
přináležejících k bytovým jednotkám v budově
č.p. 436, 437, 438

0348/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0018/17

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.
1480 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
přináležejících k bytovým jednotkám v budově
č.p. 441, 442

0349/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0019/17

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.
1483 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
přináležejících k bytovým jednotkám v budově
č.p. 445, 446

0350/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0020/17

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
5154 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p.
Sedlář

0351/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0021/17

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku
p.č.st. 937 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p.
Mokrošová

0352/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0022/17

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 768 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava / koupě garáže na
pozemku p.č.st. 768 v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava

0353/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0023/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0354/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0024/17

Záměr prodeje částí pozemku p.č. 225/1 k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0355/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0025/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1501
(označena p.č. 1501/2) v k.ú. Pudlov, obec
Bohumín

0356/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0026/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5977/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
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0357/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0027/17

Záměr prodeje pozemku p.č. 514/3, části
pozemku p.č. 310/11 (označena p.č. 310/14) a
části pozemku p.č. 421/4 (označena p.č. 421/50)
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0358/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0028/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2005 v k.ú.
Koblov, obec Ostrava

0359/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0029/17

Záměr prodeje pozemků p.č. 231/1, p.č. 231/25,
p.č. 231/28, p.č. 231/29 a p.č.st. 1661 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0360/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0030/17

Prodej pozemku p.č. 2566/1 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - více žadatelů

0361/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0031/17

Prodej části pozemku p.č. 3299/1 (označena p.č.
3299/1) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
manž. Dostálovi

0362/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0032/17

Prodej části pozemku p.č. 3299/1 (označena p.č.
3299/4) a zřízení věcného břemene - služebnosti
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Hálová

0363/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0033/17

Prodej pozemků p.č. 1149/1 a p.č. 1149/2 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - manž. Dudovi

0364/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0034/17

Prodej části pozemku p.č. 1091 (označena p.č.
1091/2) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p.
Poláková

0365/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0035/17

Prodej pozemku p.č. 4118/3 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Římanová

0366/ZMOb-Sle/1418/15 MS/
ZMOb/4.0036/17

Prodej části pozemku p.č. 2776/1 (označena p.č.
2776/12) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
p. Koldas

0367/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0002/17

Zpráva o hospodaření městského obvodu
Slezská Ostrava za rok 2016 - závěrečný účet

0368/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0003/17

Účetní závěrka městského obvodu Slezská
Ostrava za rok 2016

0369/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0004/17

Žádost ve věci postoupení pohledávky - p.
Vodička

0370/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0005/17

Rozpočtová opatření - rozdělení přebytku za rok
2016

0371/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0006/17

Odpis dluhů

0372/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0008/17

Splátkový kalendář - pí. Kryštofová

0373/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0009/17

Splátkový kalendář - pí. Kóšová

0374/ZMOb-Sle/1418/15 FaR/
ZMOb/9.0010/17

Splátkový kalendář - p. Střondala

0375/ZMOb-Sle/1418/15 ŠaK/
ZMOb/10.0001/17

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací - duben 2017
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0376/ZMOb-Sle/1418/15 ROaVZ/
ZMOb/2.0003/17

Podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR
v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH
obcí" pro projekt "Požární zbrojnice Ostrava-
Muglinov"

0377/ZMOb-Sle/1418/15 VV/
ZMOb/8.0005/17

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 21.1.2017
do 17.3.2017
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0006/17
Zpráva ověřovatelů zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0345/ZMOb-Sle/1418/15

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Petra Kosa a paní Dagmar Macháčkové, o ověření zápisu ze

14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 13.02.2017, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 13.04.2017, pana Víta Podešvu a paní Mgr. Marcelu Schullovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0016/17
Záměr prodeje pozemku p.č. 243/1, jehož součástí je stavba, a to budova s č.p. 199 -
ulice Rajnochova, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0346/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje pozemku p.č. 243/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 605 m2, v k.ú.

Kunčičky, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova s č.p. 199, objekt k bydlení (adresa
místa: Rajnochova 199/199, Ostrava - Kunčičky), a to včetně všech součástí a příslušenství; dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0017/17
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 1474 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
přináležejících k bytovým jednotkám v budově č.p. 436, 437, 438
 
Usnesení číslo: 0347/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č. 1474, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 768 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám, které se nacházejí ve stavbě, a to
budově  č.p. 436, 437, 438, stojící na uvedeném pozemku, konkrétně:
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- podílu o velikosti id. 549/39125 …………………… bytová jednotka č. 436/7
- podílu o velikosti id. 552/39125 …………………… bytová jednotka č. 436/20
- podílu o velikosti id. 552/39125 …………………… bytová jednotka č. 436/23
- podílu o velikosti id. 549/39125 …………………… bytová jednotka č. 438/10

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0018/17
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 1480 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
přináležejících k bytovým jednotkám v budově č.p. 441, 442
 
Usnesení číslo: 0348/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č. 1480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 672 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám, které se nacházejí ve stavbě, a to
budově  č.p. 441, 442, stojící na uvedeném pozemku, konkrétně:

- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/7
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/15
- podílu o velikosti id. 562/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/16
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/19
- podílu o velikosti id. 656/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/25
- podílu o velikosti id. 650/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/26
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/27
- podílu o velikosti id. 562/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/28
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/31
- podílu o velikosti id. 562/44034 …………………… bytová jednotka č. 441/32
- podílu o velikosti id. 562/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/1
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/2
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/6
- podílu o velikosti id. 656/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/8
- podílu o velikosti id. 562/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/9
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/10
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/14
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/18
- podílu o velikosti id. 352/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/22
- podílu o velikosti id. 650/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/27
- podílu o velikosti id. 650/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/35
- podílu o velikosti id. 656/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/36
- podílu o velikosti id. 562/44034 …………………… bytová jednotka č. 442/37
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dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0019/17
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 1483 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
přináležejících k bytovým jednotkám v budově č.p. 445, 446
 
Usnesení číslo: 0349/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722 m2, k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám, které se nacházejí ve stavbě, a to budově
č.p. 445, 446, stojící na uvedeném pozemku, konkrétně:

- podílu o velikosti id. 652/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/1
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/3
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/4
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/6
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/7
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/8
- podílu o velikosti id. 652/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/9
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/10
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/11
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/12
- podílu o velikosti id. 652/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/13
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/14
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/15
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/16
- podílu o velikosti id. 652/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/17
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/18
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/19
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/20
- podílu o velikosti id. 652/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/21
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/22
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/23
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/24
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/26
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/27
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/30
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/31
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/32
- podílu o velikosti id. 652/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/33
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- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/34
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/35
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/36
- podílu o velikosti id. 652/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/37
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/38
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/39
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/40
- podílu o velikosti id. 357/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/41
- podílu o velikosti id. 357/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/42
- podílu o velikosti id. 177/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/43
- podílu o velikosti id. 170/46475 …………………… bytová jednotka č. 445/44
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/2
- podílu o velikosti id. 467/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/3
- podílu o velikosti id. 656/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/4
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/6
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/9
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/10
- podílu o velikosti id. 656/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/12
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/13
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/14
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/17
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/19
- podílu o velikosti id. 656/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/20
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/21
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/22
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/23
- podílu o velikosti id. 656/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/24
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/25
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/26
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/29
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/30
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/31
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/33
- podílu o velikosti id. 352/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/34
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/35
- podílu o velikosti id. 656/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/36
- podílu o velikosti id. 562/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/37
- podílu o velikosti id. 650/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/39
- podílu o velikosti id. 177/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/41
- podílu o velikosti id. 170/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/42
- podílu o velikosti id. 177/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/43
- podílu o velikosti id. 357/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/44
- podílu o velikosti id. 357/46475 …………………… bytová jednotka č. 446/45

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
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městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0020/17
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 5154 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Sedlář
 
Usnesení číslo: 0350/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nevykoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 5154, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 24 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:

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

za kupní cenu ve výši 15.000,- 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: 31.05.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0021/17
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.st. 937 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
- p. Mokrošová
 
Usnesení číslo: 0351/ZMOb-Sle/1418/15

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. 937, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

od vlastníka:

XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 20.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s kupujícím, resp.
s koupěchtivým, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu; dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0022/17
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 768 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava / koupě garáže na
pozemku p.č.st. 768 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0352/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č.st. 768, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodlo
 nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č.st. 768 v obci Ostrava, k.ú.
Muglinov, od vlastníka:

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

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, 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: 31.05.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0023/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 5 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0353/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení
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Strana 11/24

část pozemku p.č. 5, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře
100 m2 z celkové výměry 889 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0024/17
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 225/1 k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0354/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

části pozemku p.č. 225/1, orná půda, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, o celkové výměře 670 m2 z
výměry 3683 m2, dosud neoddělené geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0025/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1501 (označena p.č. 1501/2) v k.ú. Pudlov, obec
Bohumín
 
Usnesení číslo: 0355/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 1501, ostatní plocha, neplodná půda, 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. 1501/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 429 m2, v k.ú. Pudlov, obec Bohumín,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu
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(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0026/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 5977/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0356/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 5977/1, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře
1150 m2 z celkové výměry 1818 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0027/17
Záměr prodeje pozemku p.č. 514/3, části pozemku p.č. 310/11 (označena p.č. 310/14) a
části pozemku p.č. 421/4 (označena p.č. 421/50) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0357/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat:

a)
pozemek p.č. 514/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

b)
část pozemku p.č. 310/11, zahrada, o výměře 120 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, která
vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 2594-302/2016 ze dne
19.01.2017 a která je označena takto:

- p.č. 310/14, zahrada, o výměře 101 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

c)
část pozemku p.č. 421/4, ostatní plocha, silnice, o výměře 2280 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č.
2594-302/2016 ze dne 19.01.2017 a která je označena takto:

- p.č. 421/50, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
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dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0028/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2005 v k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0358/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 2005, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, o
výměře 80 m2 z celkové výměry 1414 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0029/17
Záměr prodeje pozemků p.č. 231/1, p.č. 231/25, p.č. 231/28, p.č. 231/29 a p.č.st. 1661 v
k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0359/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat:

- pozemek p.č. 231/1, zahrada, o výměře 734 m2,
- pozemek p.č. 231/25, zahrada, o výměře 46 m2,
- pozemek p.č. 231/28, zahrada, o výměře 49 m2,
- pozemek p.č. 231/29, zahrada, o výměře 2 m2,
- pozemek p.č.st. 1661, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba, a
to budova bez č.p./č.ev., jiná stavba,
vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

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/4.0030/17
Prodej pozemku p.č. 2566/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - více žadatelů
 
Usnesení číslo: 0360/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 1. o prodeji pozemku p.č. 2566/1, zahrada, o výměře 758 m2, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

žadatelům:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXX
a
XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 808.000,- Kč včetně DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, tak,
že každý žadatel nabude spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2,

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

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

žadatelům:

a) manželé
XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
oby bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

b) manželé
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
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MS/ZMOb/4.0031/17
Prodej části pozemku p.č. 3299/1 (označena p.č. 3299/1) v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - manž. Dostálovi
 
Usnesení číslo: 0361/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 3299/1, zahrada, o výměře 973 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 3975-17/2016 ze dne 04.03.2016, která je označena
takto:

- p.č. 3299/1, zahrada, o výměře 794 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a to žadatelům:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 392.120,- 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 1.250,- 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: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0032/17
Prodej části pozemku p.č. 3299/1 (označena p.č. 3299/4) a zřízení věcného břemene -
služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Hálová
 
Usnesení číslo: 0362/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 3299/1, zahrada, o výměře 973 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 3975-17/2016 ze dne 04.03.2016, která je označena
takto:

- p.č. 3299/4, zahrada, o výměře 179 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a to žadateli:
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XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 85.300,- Kč, 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 1.250,- Kč, 
- geometrického plánu, tj. částku ve výši 3.100,- 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: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 3299/1, zahrada, o výměře 973 m2, v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4089-265/2016 ze
dne 19.10.2016, tj. v rozsahu 7 m2, ve prospěch oprávněného z věcného břemene - služebnosti,
a to statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava, s povinným z věcného
břemene - služebnosti:

XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX
bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXX

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 kabelový rozvod veřejného osvětlení (AYKY 4x35 mm2),
- 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 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.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0033/17
Prodej pozemků p.č. 1149/1 a p.č. 1149/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - manž.
Dudovi
 
Usnesení číslo: 0363/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji pozemků:

- p.č. 1149/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 88 m2,
- p.č. 1149/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m2,
vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

žadatelům:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 350.000,- Kč, 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: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0034/17
Prodej části pozemku p.č. 1091 (označena p.č. 1091/2) v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Poláková
 
Usnesení číslo: 0364/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 1091, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1515 m2, v

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 4021-39a/2016 ze dne
24.06.2016, která je označena takto:



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 18/24

- p.č. 1091/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a to žadateli:
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.000,- 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,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0035/17
Prodej pozemku p.č. 4118/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Římanová
 
Usnesení číslo: 0365/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

pozemku p.č. 4118/3, orná půda, o výměře 670 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

žadateli:

XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 175.000,- 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: 31.07.2017
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.

Strana 19/24

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0036/17
Prodej části pozemku p.č. 2776/1 (označena p.č. 2776/12) v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Koldas
 
Usnesení číslo: 0366/ZMOb-Sle/1418/15

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

geometrickým plánem č. 4024-71/2016 ze dne 17.06.2016, která je označena takto:

- p.č. 2776/12, zahrada, o výměře 230 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a to žadateli:
XXXXX XXXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 130.000,- 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: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0002/17
Zpráva o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2016 - závěrečný
účet
 
Usnesení číslo: 0367/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 Zprávu o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2016 - závěrečný účet dle

přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu
a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2016
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017
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vedoucí odboru financí a rozpočtu
2) souhlasí
 s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2016, a to bez výhrad.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0003/17
Účetní závěrka městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2016
 
Usnesení číslo: 0368/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 a) účetní závěrku městského obvodu Slezská Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni

31.12.2016 za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 dle přílohy a důvodové zprávy
předloženého materiálu,

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný městským
obvodem Slezská Ostrava za období roku 2016 do výsledku hospodaření předcházejících
účetních období (účet 432);

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
2) bere na vědomí
 schválení účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městského

obvodu Slezská Ostrava, sestavených k rozvahovému dni 31.12.2016.
 
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0004/17
Žádost ve věci postoupení pohledávky - p. Vodička
 
Usnesení číslo: 0369/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX, obecného zmocněnce
obchodní společnosti Lucas structure s.r.o., IČO: 294 41 595, se sídlem Zengrova 743/14,
Vítkovice, 703 00 Ostrava, o postoupení pohledávky; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1
předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 nevyhovět žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení a zaslat žadateli odpověď ve znění přílohy č. 2

předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 12.05.2017
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vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0005/17
Rozpočtová opatření - rozdělení přebytku za rok 2016
 
Usnesení číslo: 0370/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 rozpočtová opatření dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0006/17
Odpis dluhů
 
Usnesení číslo: 0371/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

a) paní XXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na
nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
X XXXXXXXXXX ve výši 46.686,- Kč;

b) paní XXXXXX XXXXXXXXXX, roz. Borákovou, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná
o dluh na nájemném a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, ve výši 31.280,- Kč;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0008/17
Splátkový kalendář - pí. Kryštofová
 
Usnesení číslo: 0372/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, o splátkový kalendář na dluh vzniklý z
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu;
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2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXXX, týkající se dluhu z vyúčtování služeb spojených s užíváním
bytu, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0009/17
Splátkový kalendář - pí. Kóšová
 
Usnesení číslo: 0373/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost paní XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, o splátkový kalendář na dluh vzniklý z
nájmu bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu); předmětná žádost tvoří
přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXXXXX XXXXXXX,

nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
XXXXXXX, týkající se dluhu z nájmu bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním
bytu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0010/17
Splátkový kalendář - p. Střondala
 
Usnesení číslo: 0374/ZMOb-Sle/1418/15

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, o splátkový kalendář na dluh vzniklý z nájmu
bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu); předmětná žádost tvoří přílohu č.
1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXXXX

XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX
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XXXXXXX X XXXXXX, týkající se dluhu z nájmu bytu (nájemné a náklady za služby spojené
s užíváním bytu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
ŠaK/ZMOb/10.0001/17
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - duben 2017
 
Usnesení číslo: 0375/ZMOb-Sle/1418/15

210

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 a) dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové

organizace

b) dodatek č. 21 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové
organizace,

c) dodatek č. 10 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68,
příspěvkové organizace,

d) dodatek č. 9 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a,
příspěvkové organizace,

e) dodatek č. 23 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72,
příspěvkové organizace,

f) dodatek č. 24 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové
organizace,

g) dodatek č. 23 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24,
příspěvkové organizace,

dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu s účinností od 1. 5. 2017
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 28.04.2017
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

ROaVZ/ZMOb/2.0003/17
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu "Dotace pro
jednotky SDH obcí" pro projekt "Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov"
 
Usnesení číslo: 0376/ZMOb-Sle/1418/15

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
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 o podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR pro projekt "Požární zbrojnice Ostrava-
Muglinov" v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" a o předpokládané výši
spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu ve výši 4 305,3 tis. Kč a o
předpokládané výši předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu v roce 2018 ve výši 4
500 tis. Kč, celkové předfinancování bude činit 8 805,3 tis. Kč, a to za splnění podmínky udělení
souhlasu rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.05.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0005/17
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 21.1.2017 do 17.3.2017
 
Usnesení číslo: 0377/ZMOb-Sle/1418/15

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 21.1.2017

do 17.3.2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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