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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 12.04.2018

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0508/ZMOb-Sle/1418/20 VV/
ZMOb/8.0005/18

Zpráva ověřovatelů zápisu z 19. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0509/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0018/18

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

0510/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0019/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1473,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 439/2,
439/7, 439/8, 439/14, 440/3, 440/6, 440/7,
440/10, 440/19 a 440/22 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 439, 440, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0511/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0020/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1481,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 444/7,
444/8, 444/13, 444/15, 444/22, 444/27, 444/30,
444/36, 444/38 a 444/39 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0512/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0021/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1481,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 443/9,
443/12, 443/14, 443/15, 443/16, 443/18, 443/20,
443/27, 443/31 a 443/40 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0513/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0022/18

Prodej části pozemku p.č. 119/1 (označena p.č.
119/8) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - manž.
Akra

0514/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0023/18

Změna bodu 2 usnesení č. 0464/ZMOb-
Sle/1418/18 ze dne 21.12.2017 - prodej části
pozemku p.č. 5054/1 a zřízení věcného břemene
- služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Olšovská

0515/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0024/18

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 1099/1 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je
stavba č.p. 614

0516/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0025/18

Záměr prodeje částí pozemků p.č. 2493, p.č.
2482 a 2526/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

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

Usnesení

0517/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0026/18

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

0518/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0027/18

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1142/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0519/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0030/18

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 527 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava, jehož součástí je
stavba, a to budova s č.p. 11

0520/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0032/18

Odnětí pozemku p.č. 5707 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0521/ZMOb-Sle/1418/20 MS/
ZMOb/4.0033/18

Uzavření dohody o změně obsahu závazku č. 1
ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti - Veolia Energie ČR, a.s.

0522/ZMOb-Sle/1418/20 FaR/
ZMOb/9.0003/18

Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
městského obvodu - FC Heřmanice Slezská z.s.

0523/ZMOb-Sle/1418/20 FaR/
ZMOb/9.0006/18

Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové
opatření - Boxing King Club, z.s.

0524/ZMOb-Sle/1418/20 FaR/
ZMOb/9.0007/18

Zrušení usnesení: Splátkový kalendář - pan
Baláž

0525/ZMOb-Sle/1418/20 FaR/
ZMOb/9.0008/18

Splátkový kalendář - paní Hřídelová

0526/ZMOb-Sle/1418/20 FaR/
ZMOb/9.0009/18

Zpráva o hospodaření městského obvodu
Slezská Ostrava za rok 2017 - závěrečný účet

0527/ZMOb-Sle/1418/20 FaR/
ZMOb/9.0010/18

Účetní závěrka městského obvodu Slezská
Ostrava za rok 2017

0528/ZMOb-Sle/1418/20 FaR/
ZMOb/9.0011/18

Rozpočtová opatření - rozdělení přebytku za rok
2017

0529/ZMOb-Sle/1418/20 ŠaK/
ZMOb/10.0002/18

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací - duben 2018

0530/ZMOb-Sle/1418/20 TSKZaH/
ZMOb/5.0001/18

Výsledek kontroly výkonu samostatné
působnosti

0531/ZMOb-Sle/1418/20 VV/
ZMOb/8.0004/18

Otevřený dopis - Výzva zastupitelům obcí
a měst České republiky k doplácení odměn
členům okrskových volebních komisí z vlastního
rozpočtu

0532/ZMOb-Sle/1418/20 VV/
ZMOb/8.0003/18

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 20.1.2018
do 2.3.2018

 

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

Usnesení

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0005/18
Zpráva ověřovatelů zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0508/ZMOb-Sle/1418/20

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu paní Dagmar Macháčkové a pana Rostislava Dlouhého, o ověření

zápisu z 19.  zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne
15.02.2018, bez výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 12.04.2018, pana Petra Kose a pana Marka Juráše.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0018/18
Prodej pozemku p.č. 243/1, jehož součástí je stavba, a to budova s č.p. 199 - ulice
Rajnochova v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0509/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji 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, a to zájemcům
(kupujícím):

XXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX
XXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 646.810,- 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 6.000,- Kč,

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2018

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

Usnesení

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0019/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1473, přináležejících k bytovým jednotkám č. 439/2,
439/7, 439/8, 439/14, 440/3, 440/6, 440/7, 440/10, 440/19 a 440/22 nacházejícím se ve
stavbě č.p. 439, 440, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0510/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o prodeji

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

a) podílu o velikosti id. 67/2338 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/2, která se nachází ve
výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.187,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/7, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném pozemku bude o velikosti id. 1/2;

c) podílu o velikosti id. 551/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/8, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.127,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 551/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 439/14, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX

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

Usnesení

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.127,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 737/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/3, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.187,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 737/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/6, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.187,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/7, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/10, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/19, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč;

j) podílu o velikosti id. 339/25718 přináležejícího k bytové jednotce č. 440/22, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

Usnesení

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.500,- Kč;

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

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0020/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1481, přináležejících k bytovým jednotkám č. 444/7,
444/8, 444/13, 444/15, 444/22, 444/27, 444/30, 444/36, 444/38 a 444/39 nacházejícím se
ve stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0511/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o prodeji

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

a) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/7, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 656/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/8, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.183,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/13, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

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

Usnesení

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/15, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/22, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/27, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/30, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 656/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/36, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.183,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/38, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

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

Strana 8/21



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

j) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/39, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč;

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

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0021/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1481, přináležejících k bytovým jednotkám č. 443/9,
443/12, 443/14, 443/15, 443/16, 443/18, 443/20, 443/27, 443/31 a 443/40 nacházejícím se
ve stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0512/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

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

a) podílu o velikosti id. 651/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/9, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.106,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/12, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

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

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

Usnesení

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/14, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném pozemku bude o velikosti id. 1/2;

d) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/15, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/16, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/18, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/20, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

h) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/27, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX

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

Strana 10/21



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

i) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/31, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

j) podílu o velikosti id. 562/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/40, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.738,- Kč;

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

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0022/18
Prodej části pozemku p.č. 119/1 (označena p.č. 119/8) v k.ú. Muglinov, obec Ostrava -
manž. Akra
 
Usnesení číslo: 0513/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 119/1, zahrada, o výměře 2640 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 2618-100/2017 ze
dne 11.05.2017 a která je označena takto:

- pozemek p.č. 119/8, zahrada, o výměře 440 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

a to žadatelům (kupujícím):

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

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

Usnesení

za dohodnutou kupní cenu ve výši 421.661,- Kč vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní
smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené na zpracování:
- geometrického plánu, tj. částku ve výši 4.719,- Kč vč. DPH,
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 3.025,- Kč vč. DPH, 

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0023/18
Změna bodu 2 usnesení č. 0464/ZMOb-Sle/1418/18 ze dne 21.12.2017 - prodej části
pozemku p.č. 5054/1 a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - p. Olšovská
 
Usnesení číslo: 0514/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 bod 2 svého usnesení č. 0464/ZMOb-Sle/1418/18 ze dne 21.12.2017, kterým rozhodlo

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 5054/1, zahrada,
o výměře 2859 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem
č. 4158-138/2017 ze dne 02.06.2017, tj. v rozsahu 17 m2, ve prospěch oprávněného z věcného
břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava, s
povinným z věcného břemene - služebnosti:

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

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

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

Usnesení

a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

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

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

a to, s odkazem na důvodovou zprávu a přílohu předloženého materiálu, v určení pozemku
zatíženého věcným břemenem - služebností takto:

...k tíži pozemku p.č. 5054/2, zahrada, o výměře 123 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
dle geometrického plánu č. 4133-9/2017 ze dne 20.03.2017, v rozsahu...

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0024/18
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 1099/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí
je stavba č.p. 614
 
Usnesení číslo: 0515/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat pozemek p.č.st. 1099/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 559 m2, v
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 614, stavba občanského
vybavení,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0025/18
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 2493, p.č. 2482 a 2526/1 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0516/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat:

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

Usnesení

a) část pozemku p.č. 2526/1, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře 67 m2 z celkové výměry 5516 m2, zakreslenou v geometrickém náčrtu (příloha č. 4
předloženého materiálu), dosud neoddělenou geometrickým plánem,

b) části pozemku p.č. 2493, ostatní plocha, zeleň, o výměře 2723 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, které vznikly rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického
plánu č. 3676-12/2014 ze dne 11.04.2014 a které jsou označeny takto:

- p.č. 2493/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m2,
- p.č. 2493/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m2,
- p.č. 2493/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2,
- p.č. 2493/5, ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m2,
- p.č. 2493/6, ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2,
- p.č. 2493/7, ostatní plocha, zeleň, o výměře 35 m2,
- p.č. 2493/8, ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2,
vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

c) část pozemku p.č. 2482, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře 39 m2 z celkové výměry 6996 m2, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě
geometrického plánu č. 3676-12/2014 ze dne 11.04.2014 a je v něm označena jako díl "a", a část
pozemku p.č. 2493, ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 15 m2

z celkové výměry 2723 m2, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického
plánu č. 3676-12/2014 ze dne 11.04.2014 a je v něm označena jako díl "b", které společně tvoří
jeden celek, který je označen v uvedeném geometrickém plánu takto:

- p.č. 2482/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 54 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0026/18
Potvrzení záměru prodeje pozemků p.č. 1202/39, p.č. 1202/67 a p.č. 1202/81 v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0517/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 usnesení č. 0226/ZMOb-Sle/1418/11 ze dne 16. 06. 2016, kterým rozhodlo takto:

1) vydává

souhlas

k záměru města prodat

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

Usnesení

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

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

a to, s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu, takto:

1) vydává

nesouhlas

k záměru města prodat:

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

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

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0027/18
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1142/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0518/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 1142/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, o výměře 13 m2 z celkové výměry 4011 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0030/18
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 527 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, jehož součástí je
stavba, a to budova s č.p. 11
 
Usnesení číslo: 0519/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

Usnesení

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

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, a to budova s č.p. 11, jiná stavba,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0032/18
Odnětí pozemku p.č. 5707 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0520/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 souhlasit s odnětím svěřeného pozemku p.č. 5707, trvalý travní porost, o výměře 1803 m2, v k.ú.

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

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

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0033/18
Uzavření dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti - Veolia Energie ČR, a.s.
 
Usnesení číslo: 0521/ZMOb-Sle/1418/20

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o uzavření dohody o změně obsahu závazku č. 1, ve znění přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 a č. 3

předloženého materiálu, ke Kupní smlouvě a Smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. MS/1154/17-K ze dne 13.12.2017 uzavřené s obchodní společností:

Veolia Energie ČR, a.s.
sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 451 93 410

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

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

Usnesení

FaR/ZMOb/9.0003/18
Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu městského obvodu - FC Heřmanice Slezská
z.s.
 
Usnesení číslo: 0522/ZMOb-Sle/1418/20

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout investiční dotaci ve výši 785.000,- Kč právnické osobě FC Heřmanice Slezská z.s.,

se sídlem Na Strži 368/10, Heřmanice, 713 00 Ostrava, IČO: 447 40 174, dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 předloženého materiálu

a

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu městského obvodu dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.05.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0006/18
Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - Boxing King Club, z.s.
 
Usnesení číslo: 0523/ZMOb-Sle/1418/20

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost spolku Boxing King Club, z.s., IČO: 054 52 244, se sídlem Úvozní 1462/8, Radvanice,

716 00 Ostrava, o peněžitý dar; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;
 
2) rozhodlo
 poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč spolku Boxing King Club, z.s., IČO: 054 52 244,

se sídlem Úvozní 1462/8, Radvanice, 716 00 Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu

a

uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.05.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

3) schvaluje
 rozpočtové opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu:

ORJ 9, § 6171, pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)           - 10.000,-
ORJ 9, § 3419, pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)          + 10.000,-

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

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

Usnesení

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.05.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0007/18
Zrušení usnesení: Splátkový kalendář - pan Baláž
 
Usnesení číslo: 0524/ZMOb-Sle/1418/20

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 své usnesení č. 0502/ZMOb-Sle/1418/19 ze dne 15.02.2018, kterým:

1. rozhodlo

uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXXXX XXXXXXXX
nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXX XXXXXXXX týkající se dluhu vzniklého 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: 30.04.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0008/18
Splátkový kalendář - paní Hřídelová
 
Usnesení číslo: 0525/ZMOb-Sle/1418/20

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXX

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

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.05.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0009/18
Zpráva o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2017 - závěrečný
účet
 
Usnesení číslo: 0526/ZMOb-Sle/1418/20

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje

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

Usnesení

 Zprávu o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2017 - 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 2017
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

2) souhlasí
 s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2017, a to bez výhrad.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0010/18
Účetní závěrka městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2017
 
Usnesení číslo: 0527/ZMOb-Sle/1418/20

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 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 2017 do výsledku hospodaření předcházejících
účetních období (účet 432);

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2018

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 31.12.2017.
 
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0011/18
Rozpočtová opatření - rozdělení přebytku za rok 2017
 
Usnesení číslo: 0528/ZMOb-Sle/1418/20

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

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

Usnesení

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

ŠaK/ZMOb/10.0002/18
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - duben 2018
 
Usnesení číslo: 0529/ZMOb-Sle/1418/20

210

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 a) dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové

organizace

b) dodatek č. 22 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové
organizace,

c) dodatek č. 11 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68,
příspěvkové organizace,

d) dodatek č. 10 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a,
příspěvkové organizace,

e) dodatek č. 24 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72,
příspěvkové organizace,

f) dodatek č. 25 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové
organizace,

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

dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu s účinností od 1. 5. 2018
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.04.2018
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

TSKZaH/ZMOb/5.0001/18
Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti
 
Usnesení číslo: 0530/ZMOb-Sle/1418/20

140

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Slezská

Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy tohoto materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: 30.04.2018
vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

 

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

Usnesení

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0004/18
Otevřený dopis - Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplácení odměn
členům okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu
 
Usnesení číslo: 0531/ZMOb-Sle/1418/20

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 návrh pana Patrika Korandy (za petiční výbor a petenty), poste restante, pošta Tábor 2, 390

02 Tábor, doplatit všem členům okrskových volebních komisí, kteří pracovali v obou kolech
právě proběhlé volbě prezidenta ČR, a kteří nebyli zapisovateli nebo předsedy částku 500 Kč, a
dále doplatit částku 1.600 Kč za druhé kolo voleb všem členům okrskových volebních komisí,
kteří pracovali v obou kolech prezidentské volby, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého
materiálu.

 
2) rozhodlo
 si vyhradit rozhodnutí o výzvě pana Patrika Korandy (za petiční výbor a petenty), poste

restante, pošta Tábor 2, 390 02 Tábor, na doplacení odměn členům okrskových volebních
komisí z rozpočtu městského obvodu, dle bodu 1 tohoto usnesení a přílohy předloženého
materiálu.

 
3) rozhodlo
 nedoplatit všem členům okrskových volebních komisí, kteří pracovali v obou kolech právě

proběhlé volby prezidenta ČR, a kteří nebyli zapisovateli nebo předsedy částku 500 Kč, a dále
nedoplatit částku 1.600 Kč za druhé kolo voleb všem členům okrskových volebních komisí, kteří
pracovali v obou kolech prezidentské volby, dle návrhu pana Patrika Korandy (za petiční výbor
a petenty), poste restante, pošta Tábor 2, 390 02 Tábor, dle přílohy předloženého materiálu.

 

 
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 20.04.2018
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0003/18
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 20.1.2018 do 2.3.2018
 
Usnesení číslo: 0532/ZMOb-Sle/1418/20

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 20.1.2018

do 2.3.2018 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 
 

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