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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
 
 
 
Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 23.04.2015 

 
 

Číslo usnesení Materiál Název 
 
0040/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0003/15 
 
 
 
 
0041/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0006/15 
 
0042/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0007/15 
 
0043/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0008/15 
0044/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0009/15 
 
0045/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0010/15 
0046/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0011/15 
 
0047/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0012/15 
0048/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0013/15 
 
0049/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0014/15 
0050/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0015/15 
0051/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0016/15 
 
0052/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0017/15 
0053/ZMOb-Sle/1418/4 MS/ 

ZMOb/4.0018/15 
0054/ZMOb-Sle/1418/4 FaR/ 

ZMOb/9.0005/15 

Zpráva ověřovatelů zápisu z 3. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava a určení ověřovatelů pro 4. zasedání 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava 
Předkupní právo - výkup garáží na pozemcích 
p.č. 608/15 a p.č. 608/17 v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava - p. Pospíšilová 
Předkupní právo - výkup garáže na pozemku 
p.č.st. 1768 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - p. 
Tichý 
Kupní smlouva - výkup pozemku p.č.st. 166/2 v 
k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
Stanovisko k nabytí a svěření pozemku p.č. 
324/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 
Zrušení předkupního práva k bytové jednotce v 
k.ú. Slezská Ostrava - p. Krečmer 
Prodej pozemků p.č. 5622/15 a p.č. 5622/16 v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - společnosti 
Q - Elektrik a.s. 
Výkup pozemku p.č. 3503/30 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
Stanovisko k záměru prodeje nově oddělených 
pozemků p.č. 2754/4 a p.č. 2754/5 vše v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
Prodej pozemku p.č. 131/12 v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava - manž. Wolfovi 
Prodej pozemku p.č.st. 1212/2 v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava - p. Dobeš 
Předkupní právo - výkup garáže na pozemku p.č. 
609/20 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. 
Arbeit 
Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. 
Kunčičky, obec Ostrava 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 16/1, 
k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2015 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
0055/ZMOb-Sle/1418/4 FaR/ 

ZMOb/9.0006/15 
0056/ZMOb-Sle/1418/4 FaR/ 

ZMOb/9.0007/15 
0057/ZMOb-Sle/1418/4 FaR/ 

ZMOb/9.0008/15 
 
0058/ZMOb-Sle/1418/4 FaR/ 

ZMOb/9.0009/15 
0059/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0004/15 
 
0060/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0005/15 
 
0061/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0007/15 
 
0062/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0008/15 
 
0063/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0009/15 
 
0064/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0006/15 
 
 
 
 
0065/ZMOb-Sle/1418/4 VV/ 

ZMOb/8.0010/15 

Změna usnesení zastupitelstva č. 0034/ZMOb- 
Sle/1418/3 ze dne 12.02.2015 v části přílohy 
Rozpočtová opatření 
 
Zpráva o závěrečném účtu a výsledku 
hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava 
za rok 2014 
Účetní závěrka městského obvodu Slezská 
Ostrava za rok 2014 
Změna usnesení - Svěření zabezpečování 
konkrétních úkolů v samostatné působnosti paní 
starostce 
Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava 
Návrh na schválení změny jednacího řádu 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava 
Návrh na schválení změny jednacího řádu 
výborů Zastupitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava 
Návrh na schválení náplně činností výborů 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava 
Návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 
11/2011, kterou se reguluje provozování hracích 
přístrojů, interaktivních videoloterních teminálů 
a lokálních loterních systémů na území města 
Ostravy 
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského 
obvodu Slezská Ostrava za období od 24.1.2015 
do 31.3.2015 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 

 
 
 
 

VV/ZMOb/8.0003/15 
Zpráva ověřovatelů zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava a určení ověřovatelů pro 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0040/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) schvaluje 
zprávu ověřovatelů zápisu paní Ivany Šmidákové a paní PhDr. Miriam Prokešové, Ph.D., o 
ověření zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 
12.02.2015, bez výhrad. 

 

 
2) určuje 

za ověřovatele zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného 
dne 23.04.2015, pana Bc. Radomíra Mandoka a pana Petra Kosa. 

 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0006/15 
Předkupní právo - výkup garáží na pozemcích p.č. 608/15 a p.č. 608/17 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava - p. Pospíšilová 

 
Usnesení číslo: 0041/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nevykoupit 

(zn. předkl.) 
180 

 
jednu ideální polovinu garáže na pozemku p.č. 608/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
24 m2 

a jednu ideální polovinu garáže na pozemku p.č. 608/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
24 m2 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, vlastníka: 
 

XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
bytem XXX XXX 
XXX XX XXXXXXXXXX 

 
za kupní cenu 110.000,- Kč, splatnou do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy a přílohy 
tohoto materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 29.05.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 

(zn. předkl.) 
MS/ZMOb/4.0007/15 180 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
Předkupní právo - výkup garáže na pozemku p.č.st. 1768 v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava - p. Tichý 

 
Usnesení číslo: 0042/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nevykoupit 

 
garáž na pozemku p.č.st. 1768, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, vlastníka: 

 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
bytem XXXXXXXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXXX 

 
za kupní cenu 30.000,- Kč, splatnou do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy a přílohy 
tohoto materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 29.05.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0008/15 
Kupní smlouva - výkup pozemku p.č.st. 166/2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

(zn. předkl.) 
180 

 
Usnesení číslo: 0043/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/O/1540/2015-HMSO, která je přílohou tohoto materiálu, 

o koupi pozemku p.č.st. 166/2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava. 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2015 
Vedoucí odboru majetkové správy 

 
 
 

MS/ZMOb/4.0009/15 
Stanovisko k nabytí a svěření pozemku p.č. 324/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0044/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

3) rozhodlo 
bezúplatně nenabýt 

 
pozemek p.č. 324/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 440 m2 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. 

(zn. předkl.) 
180 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 29.05.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0010/15 
Zrušení předkupního práva k bytové jednotce v k.ú. Slezská Ostrava - p. Krečmer 

(zn. předkl.) 
180 

 
Usnesení číslo: 0045/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o uzavření dohody o zrušení předkupního práva k bytové jednotce 1088/3 v budově č.p. 1088 a 
podílu na pozemcích 7010/38739: 

 
p.č. 618/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 460 m2 

p.č. 632, zahrada, o výměře 599 m2 

p.č. 633/1, zahrada, o výměře 19 m2 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníky bytové jednotky: 
 

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

 
sjednaného kupní smlouvou zn. MS/0515/10-K ze dne 26. 6. 2010, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0011/15 
Prodej pozemků p.č. 5622/15 a p.č. 5622/16 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - 
společnosti Q - Elektrik a.s. 

 
Usnesení číslo: 0046/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o prodeji 

(zn. předkl.) 
180 

 
pozemků p.č. 5622/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 a 
p.č. 5622/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
žadateli: 

 
Q - ELEKTRIK a.s. 
se sídlem Podzámčí 1926 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČ 26789655 
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Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení  

 

 
za dohodnutou kupní cenu 6.000,- Kč splatnou do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 29.05.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0012/15 
Výkup pozemku p.č. 3503/30 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0047/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o výkupu 

(zn. předkl.) 
180 

 
pozemku p.č. 3503/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 179 m2 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, odděleného geometrickým plánem č. 3576-22/2013 ze dne 15.8.2013 
z pozemku p.č. 3503/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10103 m2 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, vlastníka: 

 
Q - ELEKTRIK a.s. 
se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Podzámčí 1926, PSČ 710 00 
IČ 267 89 655 

 
za kupní cenu 97.300,- Kč, splatnou do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 29.05.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0013/15 
Stanovisko k záměru prodeje nově oddělených pozemků p.č. 2754/4 a p.č. 2754/5 vše 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0048/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) vydává 
souhlas 

 
k záměru města prodat 

(zn. předkl.) 
180 

 
pozemek p.č. 2754/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2 a 
pozemek p.č. 2754/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2, vše v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 3772-21/2014 ze dne 6.11.2014 
z pozemku p.č. 2754, ostatní plocha, ostaní komunikace, o výměře 1913 m2 v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava. 
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0014/15 
Prodej pozemku p.č. 131/12 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - manž. Wolfovi 

 
Usnesení číslo: 0049/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o prodeji 

(zn. předkl.) 
180 

 
pozemku p.č. 131/12 zahrada o výměře 132 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, žadatelům: 

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

 
za dohodnutou kupní cenu 70.960,- Kč splatnou do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0015/15 
Prodej pozemku p.č.st. 1212/2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Dobeš 

 
Usnesení číslo: 0050/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
o prodeji 

(zn. předkl.) 
180 

 
pozemku p.č.st. 1212/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, žadateli: 

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

 
za dohodnutou kupní cenu 32.580,- Kč splatnou do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
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MS/ZMOb/4.0016/15 
Předkupní právo - výkup garáže na pozemku p.č. 609/20 v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava - p. Arbeit 

 
Usnesení číslo: 0051/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
neuplatnit předkupní právo a nevykoupit 

(zn. předkl.) 
180 

 
jednu ideální polovinu garáže na pozemku p.č. 609/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
23 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, spoluvlastníků: 

 
XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX 
bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX 
a 
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX 
bytem XXXXXXXXX XXX 
XXX XX XXXXXXXXX 

 
za kupní cenu 50.000,- Kč splatnou do třiceti dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy a přílohy 
tohoto materiálu. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 29.05.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

MS/ZMOb/4.0017/15 
Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0052/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) vydává 
souhlas 

 
k záměru města prodat 

(zn. předkl.) 
180 

 
- pozemek p.č. 188/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, 
- nově oddělený pozemek p.č. 188/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m2, 
oddělený geometrickým plánem č. 831-20/2015 ze dne 5. 2. 2015 z pozemku p.č. 188/1, 
zastavěná plocha, zbořeniště, o výměře 78 m2, vše v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava. 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 

(zn. předkl.) 
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MS/ZMOb/4.0018/15 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0053/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) vydává 
souhlas 

 
k záměru města prodat 

180 

 
pozemek p.č. 16/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3677 m2 v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava. 

 

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2015 

Vedoucí odboru majetkové správy 
 
 
 

FaR/ZMOb/9.0005/15 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 
2015 

(zn. předkl.) 
160 

 
Usnesení číslo: 0054/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
zrušit stávající stávající zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2015 a s účinností od 24.04.2015 přijmout nové zásady 
pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2015 dle přílohy 
předloženého materiálu 

 
a 

 
vyhlásit výběrové řízení pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava 
na rok 2015 - II. kolo, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu 

 
 
 
 

Vyřizuje:        Ing. Jiřina Gáliková,                                                                          T: 24.04.2015 
Vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 
 

FaR/ZMOb/9.0006/15 
Změna usnesení zastupitelstva č. 0034/ZMOb-Sle/1418/3 ze dne 12.02.2015 v části 
přílohy 

 
Usnesení číslo: 0055/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) mění 
bod č. 1) svého usnesení ze dne 12.02.2015 č. 0034/ZMOb-Sle/1418/3, kterým: 

(zn. předkl.) 
160 
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1) rozhodlo poskytnout neinvestiční účelové dotace jednotlivým žadatelům dle důvodové 
zprávy a návrhu v příloze č. 1 předkládaného materiálu 

 
a to takto: 

 
1) rozhodlo poskytnout neinvestiční účelové dotace jednotlivým žadatelům dle důvodové 
zprávy a návrhu v příloze č. 1 předkládaného materiálu 

 
se změnou položek uvedených jako bod č. 15 a 16 v příloze č. 1 

 

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 29.05.2015 

Vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 
 
 

FaR/ZMOb/9.0007/15 
Rozpočtová opatření 

 
Usnesení číslo: 0056/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

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

(zn. předkl.) 
160 

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2015 

Vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 
 
 

FaR/ZMOb/9.0008/15 
Zpráva o závěrečném účtu a výsledku hospodaření městského obvodu Slezská 
Ostrava za rok 2014 

(zn. předkl.) 
160 

 
Usnesení číslo: 0057/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) schvaluje 
závěrečný účet městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2014 dle příloh a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
a 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2014 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2015 

Vedoucí odboru financí a rozpočtu 
2) souhlasí 

s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2014, a to bez výhrad 
 

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2015 

Vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

(zn. předkl.) 
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FaR/ZMOb/9.0009/15 
Účetní závěrka městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2014 

160 

 
Usnesení číslo: 0058/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) schvaluje 
a) účetní závěrku městského obvodu Slezská Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni 
31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle příloh a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

 
b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný městským 
obvodem Slezská Ostrava za období roku 2014 do výsledku hospodaření předcházejících 
účetních období (účet 432) 

 

 
 
 
 
 

Vyřizuje:        Ing. Jiřina Gáliková,                                                                          T: 30.04.2015 
Vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 
 

VV/ZMOb/8.0004/15 
Změna usnesení - Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti 
paní starostce 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0059/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
s účinností od 1.5.2015 o změně usnesení č. 0631/ZMOb-Sle/1418/1 ze dne 05.11.2014 v 
bodě 1 písm. a), kterým svěřilo starostce a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v 
samostatné působnosti takto: 

 
 
 
 

a) starostka paní MVDr. Barbora Jelonková: 
 

- zastupování městského obvodu navenek; 
 

- informování veřejnosti o činnosti městského obvodu; 
 

- zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů; 
 

- zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených 
zvláštními zákony, jmenování a odvolávání jejich členů; 

 
- zajišťování úkolů na úsecích: 
integrovaného záchranného systému, 
krizového řízení, 
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hospodářských opatření pro krizové stavy v rozsahu svěřeném městskému obvodu Obecně 
závaznou vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění; 

 
- odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování 
přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanční kontrole), včetně odpovědnosti za 
vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského obvodu 
a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi; 

 
- předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených Obecně 
závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a  doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě 
městského obvodu podle příslušné pravomoci; 

 
- bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly 
vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání 
veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi; 

 
- odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k 
odstranění zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského 
obvodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem; 

 
- spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku 

 
- na úseku investičního odboru; 

 
a to takto: 

 
 
 
 

a) starostka paní MVDr. Barbora Jelonková: 
 

- zastupování městského obvodu navenek; 
 

- informování veřejnosti o činnosti městského obvodu; 
 

- zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů; 
 

- zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených 
zvláštními zákony, jmenování a odvolávání jejich členů; 

 
- zajišťování úkolů na úsecích: 
integrovaného záchranného systému, 
krizového řízení, 
hospodářských opatření pro krizové stavy v rozsahu svěřeném městskému obvodu Obecně 
závaznou vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění; 
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- odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování 
přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o  finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanční kontrole), včetně odpovědnosti za 
vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského obvodu 
a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi; 

 
- předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených Obecně 
závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a  doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě 
městského obvodu podle příslušné pravomoci; 

 
- bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly 
vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání 
veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi; 

 
- odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k 
odstranění zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského 
obvodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem; 

 
- spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku 

 
- na úseku odboru pro rozvoj obvodu a veřejných zakázek a úseku dotací z vyšších rozpočtů; 

 
 
 
 
 
 
 

VV/ZMOb/8.0005/15 
Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0060/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) stanovuje 
s účinností ode dne 23. 4. 2015 měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského 
obvodu Slezská Ostrava ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, že v případě 
souběhu výkonu několika funkcí se odměny za jednotlivé funkce budou sčítat 

 
Vyřizuje:        JUDr. Pavlína Švubová,                                                                    T: 30.04.2015 

Vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
 
 

VV/ZMOb/8.0007/15 
Návrh na schválení změny jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava 

 
Usnesení číslo: 0061/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

(zn. předkl.) 
110 
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1) ruší 

jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, schválený usnesením 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0565/ZMOb-Sle/1014/22 ze dne 24.4.2014, 
a to ke dni 23.4.2015 

 
Vyřizuje:        JUDr. Pavlína Švubová,                                                                    T: 27.04.2015 

Vedoucí odboru vnitřních věcí 
2) vydává 

jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava  s účinností od 24.4.2015, dle 
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu 

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 27.04.2015 

Vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
 
 

VV/ZMOb/8.0008/15 
Návrh na schválení změny jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu 
Slezská Ostrava 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0062/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) ruší 
jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, schválený usnesením 
Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 17/M ze dne 06.02.2003, a to ke dni 
23.4.2015 

 

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 27.04.2015 

Vedoucí odboru vnitřních věcí 
2) vydává 

jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava s účinností od 24.4.2015, 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu 

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 27.04.2015 

Vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
 
 

VV/ZMOb/8.0009/15 
Návrh na schválení náplně činností výborů Zastupitelstva městského obvodu Slezská 
Ostrava 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0063/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) schvaluje 
náplň činností kontrolního a finančního výboru, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého 
materiálu 

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 27.04.2015 

Vedoucí odboru vnitřních věcí 
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VV/ZMOb/8.0006/15 
Návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje 
provozování hracích přístrojů, interaktivních videoloterních teminálů a lokálních 
loterních systémů na území města Ostravy 

(zn. předkl.) 
110 

 
Usnesení číslo: 0064/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) rozhodlo 
si vyhradit rozhodnutí o podání návrhu na doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou 
se reguluje provozování hracích přístrojů, interaktivních videoloterních teminálů a lokálních 
loterních systémů na území města Ostravy, Zastupitelstvu města Ostravy 

 
2) navrhuje 

Zastupitelstvu města Ostravy doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje 
provozování hracích přístrojů, interaktivních videoloterních teminálů a lokálních loterních 
systémů na území města Ostravy, a to v článku 1 bodu 1 tak, aby text: 
„(1) Výherní hrací přístroje definované v § 2 písm. e) zákona o loteriích (dále jen „výherní 
hrací přístroje“), interaktivní videoloterní terminály definované v § 2 písm. l) naposledy 
uvedeného zákona (dále jen „interaktivní videoloterní terminály“) a lokální loterní systémy 
definované v § 2 písm. n) téhož zákona (dále jen „lokální loterní systémy“) je zakázáno 
provozovat na  veřejně přístupných místech, kterými se rozumí herny, pohostinská zařízení a 
další místa, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu podle § 17 odst. 10 zákona o 
loteriích, v těchto lokalitách: 
-  na území celého městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
-  na území celého městského obvodu Polanka nad Odrou, 
-  v městském obvodu Poruba na ulici Hlavní třída, Alšově náměstí a Nezvalově náměstí, 
-  v městském obvodu Vítkovice na Mírovém náměstí, náměstí Jiřího z Poděbrad, na ulici 
Halasova a ulici Jeremenkova, 
- v městském obvodu Svinov na ulici Peterkova č.p. 79 a 132 (nádraží Svinov).“ 
byl doplněn o „území celého městského obvodu Slezská Ostrava“. 

 
 
 
 
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 30.04.2015 
Vedoucí odboru vnitřních věcí 

 
 
 

VV/ZMOb/8.0010/15 
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období 
od 24.1.2015 do 31.3.2015 

 
Usnesení číslo: 0065/ZMOb-Sle/1418/4 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava 

 

1) bere na vědomí 

(zn. předkl.) 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 24.1.2015 
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