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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 20.09.2018

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0566/ZMOb-Sle/1418/22 VV/
ZMOb/8.0011/18

Zpráva ověřovatelů zápisu z 21. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 22. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0567/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0060/18

Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící
na pozemku p.č.st. 1525 v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava

0568/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0061/18

Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící
na pozemku p.č. 338/9 v k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava

0569/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0062/18

Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící
na pozemku p.č. 338/6 v k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava

0570/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0063/18

Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže
stojící na pozemku p.č. 608/12 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0571/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0064/18

Prodej podílů na pozemku p.č. 1481,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 443/30 a
444/34 nacházejícím se ve stavbě č.p. 443, 444,
bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0572/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0065/18

Nabytí (koupě) pozemků v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava

0573/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0066/18

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

0574/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0067/18

Záměr prodeje části pozemku p.č. 3093 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0575/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0068/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 391/28 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava

0576/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0069/18

Záměr prodeje části pozemku p.č. 472/13 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava

0577/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0071/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 4391 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0578/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0072/18

Záměr prodeje pozemku p.č. 533/2 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0579/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0073/18

Prodej pozemku p.č. 1607 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

0580/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0074/18

Prodej pozemku p.č. 514/3 a části pozemku p.č.
421/4 (označena p.č. 421/50) v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava

0581/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0075/18

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2032
(označena p.č. 2032/2) v k.ú. Koblov, obec
Ostrava

0582/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0076/18

Prodej části pozemku p.č. 5247 (označena p.č.
5247/2) a zřízení věcných břemen - služebností
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0583/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0077/18

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.
1471, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 449, bytový dům
- k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0584/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0078/18

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.st.
1238, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 732, bytový dům
- k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0585/ZMOb-Sle/1418/22 MS/
ZMOb/4.0079/18

Záměr prodeje části pozemku p.č. 4335/1
(označena p.č. 4335/4) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0586/ZMOb-Sle/1418/22 FaR/
ZMOb/9.0017/18

Splátkový kalendář

0587/ZMOb-Sle/1418/22 FaR/
ZMOb/9.0018/18

Zrušení zásad pro přidělování dotací z rozpočtu
městského obvodu Slezská Ostrava

0588/ZMOb-Sle/1418/22 FaR/
ZMOb/9.0019/18

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku 2018

0589/ZMOb-Sle/1418/22 FaR/
ZMOb/9.0020/18

Rozpočtová opatření

0590/ZMOb-Sle/1418/22 FaR/
ZMOb/9.0021/18

Splátkový kalendář

0591/ZMOb-Sle/1418/22 FaR/
ZMOb/9.0022/18

Žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s. o souhlas
s realizací projektu "Vybudování zázemí a
rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s." a jeho
následným spolufinancováním

0592/ZMOb-Sle/1418/22 FaR/
ZMOb/9.0023/18

Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové
opatření - psí útulek

0593/ZMOb-Sle/1418/22 ROaVZ/
ZMOb/2.0001/18

Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro
rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu

0594/ZMOb-Sle/1418/22 VV/
ZMOb/8.0012/18

Petice občanů - porušování pravidel občanského
soužití na ul. Technická

0595/ZMOb-Sle/1418/22 VV/
ZMOb/8.0010/18

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 12.5.2018
do 10.8.2018

 

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/8.0011/18
Zpráva ověřovatelů zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0566/ZMOb-Sle/1418/22

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu paní Mgr. Miroslavy Faldynové a pana Bc. Radomíra Mandoka, o

ověření zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne
21.06.2018, bez výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 20.09.2018, paní Ing. Justinu Kamenou a pana Víta Podešvu.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0060/18
Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící na pozemku p.č.st. 1525 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0567/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, stojící na pozemku
p.č.st. 1525, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,

od prodávajícího:

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX

za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s kupujícím, resp.
s koupěchtivým, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 28.09.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0061/18
Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící na pozemku p.č. 338/9 v k.ú. Kunčice
nad Ostravicí, obec Ostrava
 

180

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

Usnesení číslo: 0568/ZMOb-Sle/1418/22
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, stojící na
pozemku p.č. 338/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
obec Ostrava,

od prodávajícího:

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

za kupní cenu ve výši 30.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s kupujícím, resp.
s koupěchtivým, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.11.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0062/18
Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící na pozemku p.č. 338/6 v k.ú. Kunčice
nad Ostravicí, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0569/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, stojící na
pozemku p.č. 338/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
obec Ostrava,

od prodávajících:

XXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 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 kupní cenu ve výši 7.500,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodli s kupujícím, resp.
s koupěchtivým, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.11.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0063/18
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 608/12 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0570/ZMOb-Sle/1418/22

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, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stojící na pozemku p.č. 608/12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od prodávajícího:

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

za kupní cenu ve výši 40.000,- 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: 30.11.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0064/18
Prodej podílů na pozemku p.č. 1481, přináležejících k bytovým jednotkám č. 443/30
a 444/34 nacházejícím se ve stavbě č.p. 443, 444, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0571/ZMOb-Sle/1418/22

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:

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) podílu o velikosti id. 650/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 443/30, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.090,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 352/43984 přináležejícího k bytové jednotce č. 444/34, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.510,- Kč;

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

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0065/18
Nabytí (koupě) pozemků v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0572/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nenabýt koupí nemovité věci, konkrétně:

- pozemek p.č. 872/1, zahrada, o výměře 2554 m2,
- pozemek p.č. 875, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 185 m2,
- pozemek p.č. 876, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 182 m2,
- pozemek p.č. 877, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 185 m2,
- pozemek p.č. 878/1, zahrada, o výměře 6811 m2,
vše v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava,

od vlastníka:
Asental Land, s.r.o.
sídlo: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 277 69 143

za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku;

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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0066/18
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 342/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Koblovská), od
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Usnesení číslo: 0573/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí

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

od vlastníka (převodce):

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;
 
2) souhlasí
 se zaplacením částky ve výši 2.500,- Kč vč. DPH, která představuje polovinu nákladů

vynaložených a zaplacených převodcem, uvedeným v bodě 1 tohoto usnesení, za zhotovení
geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 342/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to na
základě předložení daňového dokladu, vystaveného převodcem po vkladu vlastnického práva
nabyvatele k nemovité věci dle bodu 1 tohoto usnesení do katastru nemovitostí, jehož lhůta
splatnosti bude alespoň 14 dnů; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 28.02.2019

vedoucí odboru majetkové správy
3) konstatuje, že
 rada města vydala předchozí souhlas k nabytí nemovité věci dle bodu 1 tohoto usnesení dne

05.06.2018 svým usnesením č. 09349/RM1418/129.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0067/18
Záměr prodeje části pozemku p.č. 3093 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0574/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo

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

 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 3093, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
o výměře 50 m2 z celkové výměry 1203 m2, dosud nevymezenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0068/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 391/28 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0575/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 391/28, zahrada, o výměře 1114 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0069/18
Záměr prodeje části pozemku p.č. 472/13 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0576/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 472/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,
o výměře 88 m2 z celkové výměry 1809 m2, dosud nevymezenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 

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.)
MS/ZMOb/4.0071/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 4391 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0577/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 4391, zahrada, o výměře 830 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0072/18
Záměr prodeje pozemku p.č. 533/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0578/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 533/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 5145 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0073/18
Prodej pozemku p.č. 1607 k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0579/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji pozemku p.č. 1607, trvalý travní porost, o výměře 812 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava,

žadateli (kupujícímu):
XXXX 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 XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500.000,- Kč vč. 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 zaplacení kupní ceny, ne však dříve
než dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0074/18
Prodej pozemku p.č. 514/3 a části pozemku p.č. 421/4 (označena p.č. 421/50) v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0580/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji:

a) pozemku p.č. 514/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
b) části pozemku p.č. 421/4, ostatní plocha, silnice, o výměře 2280 m2, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava, která je vymezena geometrickým plánem č. 2594-302/2016 ze dne 19.01.2017 pro
rozdělení uvedeného pozemku a označena v něm takto:

- pozemek p.č. 421/50, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

a to žadateli (kupujícímu):

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 29.768,- 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 5.445,- Kč vč. DPH,
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 3.025,- Kč vč. DPH, 

s ujednáním, že z titulu bezdůvodného obohacení za užívání předmětu koupě žadatelem bez
právního důvodu náleží vlastníkovi (prodávajícímu) peněžitá náhrada ve výši 3.780,- Kč, přičemž
žadatel náhradu za bezdůvodné obohacení poskytne současně s kupní cenou,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny, vynaložených
nákladů a peněžité náhrady za bezdůvodné obohacení;

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 28.02.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0075/18
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2032 (označena p.č. 2032/2) v k.ú. Koblov, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0581/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 2032, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 450 m2, v k.ú. Koblov, obec
Ostrava, vymezenou geometrickým plánem č. 1091-138/2012 ze dne 11.01.2013 pro rozdělení
uvedeného pozemku a označenou takto:

- pozemek p.č. 2032/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m2, v k.ú. Koblov, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0076/18
Prodej části pozemku p.č. 5247 (označena p.č. 5247/2) a zřízení věcných břemen -
služebností v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0582/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji části pozemku p.č. 5247, ostatní plocha, zeleň, o výměře 4723 m2, v k.ú. Slezská

Ostrava, obec Ostrava, která je vymezena geometrickým plánem č. 4258-40/2018 ze dne
20.04.2018 pro rozdělení uvedeného pozemku a označena v něm takto:

- pozemek p.č. 5247/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 683 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,

a to žadateli (kupujícímu):

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

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 509.028,- 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:
- 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: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

2) rozhodlo
 o zřízení úplatných věcných břemen - služebností k tíži (služebného) pozemku p.č. 5247/1,

ostatní plocha, zeleň, o výměře 4040 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s tím, že rozsah
služebnosti jak stezky (přístup), tak cesty (příjezd) je: 130 m2, a to v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem č. 4258-40/2018 ze dne 20.04.2018, ve prospěch oprávněného, jakožto
vlastníka (panujícího) pozemku p.č. 5247/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava:

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

za účelem zajištění přístupu a příjezdu k (panujícímu) pozemku p.č. 5247/2 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, z pozemku p.č. 5048 (ul. Sionkova) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
přes (služebný) pozemek p.č. 5247/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

a o uzavření příslušné smlouvy s oprávněným jakožto vlastníkem panujícího pozemku,

přičemž obsahem:

a) věcného břemene - služebnosti stezky je právo oprávněné osoby chodit po vymezené části
služebného pozemku p.č. 5247/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nebo se po této části
služebného pozemku dopravovat lidskou silou a právo, aby jiní po této části služebného pozemku
přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo se lidskou silou po této části služebného
pozemku 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
vymezenou část služebného pozemku p.č. 5247/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a právo,
aby jiní přes tuto část služebného pozemku přijížděli k oprávněné osobě a odjížděli od ní, a
povinnost povinné osoby práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Rozsah věcných břemen - služebností je vymezen geometrickým plánem č. 4258-40/2018 ze dne
20.04.2018.

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

Věcná břemena - služebnosti se zřizují na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši
23.597,- Kč vč. DPH, kterou oprávněný uhradí společně s kupní cenou dle bodu 1 tohoto
usnesení.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0077/18
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 1471, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 449, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0583/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

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

podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/2
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/3
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/9
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/10
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/11
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/12
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/13
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/14
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/15
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/17
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/22
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/24
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/26
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/27
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/29
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/31
podíl o velikosti id. 130/15593 ……………………... bytová jednotka č. 449/33
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/35
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/37
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/38
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/39
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/40
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/41
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/43

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

podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/44
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/46
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/48
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/49
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/50
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/51
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/53
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/56
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/58
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/59
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/61
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/62
podíl o velikosti id. 260/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/63
podíl o velikosti id. 485/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/64
podíl o velikosti id. 544/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/65
podíl o velikosti id. 525/31186 ……………………... bytová jednotka č. 449/66

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0078/18
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.st. 1238, přináležejících k bytovým jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 732, bytový dům - k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0584/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č.st. 1238, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 238 m2, přináležejících
k bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 732, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č.st. 1238, vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, konkrétně se jedná o:

podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/1
podíl o velikosti id. 793/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/2
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/5
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/6
podíl o velikosti id. 435/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/7
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/8
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/9
podíl o velikosti id. 435/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/10
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/11
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/12
podíl o velikosti id. 435/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/13

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

podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/14
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/15
podíl o velikosti id. 435/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/16
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/17
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/20
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/21
podíl o velikosti id. 435/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/22
podíl o velikosti id. 681/14053 ……………………... bytová jednotka č. 732/23

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0079/18
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4335/1 (označena p.č. 4335/4) v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0585/ZMOb-Sle/1418/22

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 4335/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3587 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, vymezenou geometrickým plánem č. 4188-241/2017 ze dne 19.09.2017
pro rozdělení uvedeného pozemku a označenou takto:

- pozemek p.č. 4335/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 573 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2018
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0017/18
Splátkový kalendář
 
Usnesení číslo: 0586/ZMOb-Sle/1418/22

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXXXXXX

XXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXX týkající se dluhu z bezdůvodného obohacení (nájemné a náklady

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 služby spojené s užíváním bytu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové
zprávy a příloh předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.10.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0018/18
Zrušení zásad pro přidělování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0587/ZMOb-Sle/1418/22

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 zrušit Zásady pro přidělování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava, schválené

Zastupitelstvem městského obvodu Slezská Ostrava dne 5.11.2015 pod č. usnesení 0143/ZMOb-
Sle/1418/7, včetně souvisejících příloh.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
2) rozhodlo
 schválit Informace pro žadatele a příjemce dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava,

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0019/18
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku
2018
 
Usnesení číslo: 0588/ZMOb-Sle/1418/22

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

roku 2018“, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 27.09.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0020/18
Rozpočtová opatření
 
Usnesení číslo: 0589/ZMOb-Sle/1418/22

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 rozpočtová opatření 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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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 27.09.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0021/18
Splátkový kalendář
 
Usnesení číslo: 0590/ZMOb-Sle/1418/22

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXX X XXXXXX,  týkající se dlužného  nájemného  a služeb spojených s
užíváním bytu, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a příloh
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0022/18
Žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s. o souhlas s realizací projektu "Vybudování zázemí
a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s." a jeho následným spolufinancováním
 
Usnesení číslo: 0591/ZMOb-Sle/1418/22

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s., IČO: 45234191, se sídlem Na Skotnici 19/23, Koblov, 711

00 Ostrava, o souhlas s realizací projektu a spolufinancování projektu "Vybudování zázemí a
rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s."; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu;

 
2) souhlasí
 s podáním žádosti o dotaci spolku TJ Sokol Koblov z.s., IČO: 452 34 191, se sídlem Na Skotnici

19/23, Koblov, 711 00 Ostrava, do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na
projekt "Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s." a v případě úspěšnosti
projektu jeho následným spolufinancováním ve výši 10 % z konečné ceny projektu, maximálně
však ve výši 2.539.960,- Kč.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 12.10.2018

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0023/18
Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - psí útulek
 
Usnesení číslo: 0592/ZMOb-Sle/1418/22

160

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 18/20



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout peněžitý dar ve výši 50.000,- Kč paní XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXX XX

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

a

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

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.10.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

2) schvaluje
 rozpočtové opatření:

ORJ 9, § 6171, pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)           - 50.000,-
ORJ 9, § 1014, pol. 5492 (dary obyvatelstvu)                               + 50.000,-

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.10.2018
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

ROaVZ/ZMOb/2.0001/18
Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
 
Usnesení číslo: 0593/ZMOb-Sle/1418/22

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o podání žádosti do Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019

financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu, a to za splnění podmínky udělení souhlasu rady města.

 
Vyřizuje: Mgr. Michal Kuchár, T: 10.10.2018

pověřen vedením odboru ROaVZ
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0012/18
Petice občanů - porušování pravidel občanského soužití na ul. Technická
 
Usnesení číslo: 0594/ZMOb-Sle/1418/22

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 a) informaci o podání petice občanů ze dne 20.08.2018 ve věci opakovaného porušování

pravidel občanského soužití, zvýšeného výskytu trestné činnosti a páchání přestupků sociálně

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

nepřizpůsobivými osobami na ul. Technická a jejím okolí, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu;

b) odpověď na petici občanů ze dne 20.08.2018 ve věci opakovaného porušování pravidel
občanského soužití, zvýšeného výskytu trestné činnosti a páchání přestupků sociálně
nepřizpůsobivými osobami na ul. Technická a jejím okolí, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2
předloženého materiálu.

 
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0010/18
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 12.5.2018 do 10.8.2018
 
Usnesení číslo: 0595/ZMOb-Sle/1418/22

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 12.5.2018

do 10.8.2018 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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