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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 10.09.2015

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0107/ZMOb-Sle/1418/6 VV/
ZMOb/8.0017/15

Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 6. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0108/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0041/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemků p.č.
647/20, p.č 647/48, k.ú. Vrbice nad Odrou, obec
Bohumín

0109/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0042/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.
4009, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0110/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0043/15

Stanovisko k záměru prodeje odděleného
pozemku p.č. 692/3, k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
obec Ostrava

0111/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0044/15

Stanovisko k záměru prodeje odděleného
pozemku p.č. 1914/3, k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0112/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0045/15

Stanovisko k záměru prodeje odděleného
pozemku p.č. 1874/40, k.ú. Koblov, obec
Ostrava

0113/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0046/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.st.
1829, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava

0114/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0047/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemků p.č.
4211, p.č. 4212, p.č. 4217, k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0115/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0048/15

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.č.
4335/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0116/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0049/15

Stanovisko k záměru prodeje oddělených
pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava

0117/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0050/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.
3299/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0118/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0051/15

Stanovisko k záměru prodeje nově oddělených
pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava

0119/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0052/15

Prodej pozemku p.č. 631 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0120/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0053/15

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

0121/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0054/15

Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1242 o
velikosti id. 681/14172, přináležejícího k bytové
jednotce č. 736/23 nacházející se ve stavbě č.p.
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736, bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Muglinov -
p. Sukup - změna usnesení

0122/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0055/15

Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na
jednotce č. 1881/101 v domě na ulici U Staré
elektrárny v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
změna usnesení

0123/ZMOb-Sle/1418/6 MS/
ZMOb/4.0056/15

Projednání nároku na slevu z kupní ceny
nemovité věci a projednání nároku na náhradu
škody - manž. Golkovi

0124/ZMOb-Sle/1418/6 FaR/
ZMOb/9.0017/15

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku 2015

0125/ZMOb-Sle/1418/6 FaR/
ZMOb/9.0018/15

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0126/ZMOb-Sle/1418/6 FaR/
ZMOb/9.0019/15

Poskytnutí úvěru z Účelového fondu oprav
a modernizace obytných domů na území
městského obvodu Slezská Ostrava

0127/ZMOb-Sle/1418/6 ROaVZ/
ZMOb/2.0005/15

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14203273
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí pro projekt (akci)
"CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu
učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská
Ostrava" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna)

0128/ZMOb-Sle/1418/6 VV/
ZMOb/8.0018/15

Zřízení osadního výboru

0129/ZMOb-Sle/1418/6 VV/
ZMOb/8.0019/15

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 8.5.2015
do 7.8.2015

 



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

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

Strana 4/14

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0017/15
Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0107/ZMOb-Sle/1418/6

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Martina Karpa a paní Žanety Thomasové, o ověření zápisu z

5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 18.06.2015, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 10.09.2015, pana Víta Podešvu a paní Veroniku Brašovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0041/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemků p.č. 647/20, p.č 647/48, k.ú. Vrbice nad Odrou,
obec Bohumín
 
Usnesení číslo: 0108/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 647/20, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, o výměře 54563 m2,
- pozemek p.č. 647/48, vodní plocha, vodní nádrž přírodní, o výměře 11378 m2,

vše v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0042/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 4009, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0109/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat
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pozemek p.č. 4009, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1358 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0043/15
Stanovisko k záměru prodeje odděleného pozemku p.č. 692/3, k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0110/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 692/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 172 m2, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,
obec Ostrava, oddělený geometrickým plánem č. 1357-91/2015 ze dne 28.5.2015 z pozemku p.č.
692/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1894 m2, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0044/15
Stanovisko k záměru prodeje odděleného pozemku p.č. 1914/3, k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0111/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 1914/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, oddělený geometrickým plánem č. 3845-92/2015 ze dne 20.5.2015 z pozemku p.č.
1914/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 731 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0045/15 180
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Stanovisko k záměru prodeje odděleného pozemku p.č. 1874/40, k.ú. Koblov, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0112/ZMOb-Sle/1418/6
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 1874/40, trvalý travní porost, o výměře 456 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
oddělený geometrickým plánem č. 1139-003/2014 ze dne 20.6.2014 z pozemku p.č. 1874/35,
trvalý travní porost, o výměře 9392 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, dle důvodové zprávy a
přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0046/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.st. 1829, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0113/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č.st. 1829, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0047/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemků p.č. 4211, p.č. 4212, p.č. 4217, k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0114/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 4211, zahrada, o výměře 1042 m2,
- pozemek p.č. 4212, trvalý travní porost, o výměře 451 m2,
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- pozemek p.č. 4217, orná půda, o výměře 851 m2,

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

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0048/15
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.č. 4335/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0115/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 4335/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 704 m2 z celkové plochy 3587 m2,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem, dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0049/15
Stanovisko k záměru prodeje oddělených pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0116/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 1874/38, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m2,
- pozemek p.č. 1874/39, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2,

vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov, přičemž pozemky jsou odděleny geometrickým plánem č.
1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 z pozemku p.č. 1874/3, ostatní plocha, manipulační plocha, o
výměře 10549 m2, a z pozemku p.č. 1988/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2119
m2, vše v obci Ostrava, k.ú. Koblov, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
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(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0050/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 3299/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0117/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 3299/1, zahrada, o výměře 973 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0051/15
Stanovisko k záměru prodeje nově oddělených pozemků v k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0118/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 455/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 168 m2,
- pozemek p.č. 456/5, trvalý travní porost, o výměře 66 m2,
- pozemek p.č. 456/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 163 m2,

vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava,

které jsou odděleny geometrickým plánem č. 1156-22/2014 ze dne 4. 12. 2014 z pozemku p.č.
455, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 200 m2, pozemku p.č. 456/2, trvalý travní porost,
o výměře 333 m2 a pozemku p.č. 456/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 910 m2,
vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0052/15
Prodej pozemku p.č. 631 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0119/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
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 neprodat

pozemek p.č. 631, zahrada, o výměře 811 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, žadateli:

XXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 660.000,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0053/15
Prodej pozemku p.č. 4118/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Římanová
 
Usnesení číslo: 0120/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

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

XXXX XXXXXXXXX X X XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu 301.500,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.10.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0054/15
Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1242 o velikosti id. 681/14172, přináležejícího
k bytové jednotce č. 736/23 nacházející se ve stavbě č.p. 736, bytový dům, obec
Ostrava, k.ú. Muglinov - p. Sukup - změna usnesení
 
Usnesení číslo: 0121/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 své usnesení č. 0085/ZMOb-Sle/1418/5 ze dne 18.06.2015, kterým

1) rozhodlo o prodeji
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podílu o velikosti id. 681/14172 na pozemku p.č. 1242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
240 m2, přináležejícího k bytové jednotce č. 736/23 nacházející se ve stavbě č.p. 736, bytový
dům, stojící na uvedeném pozemku p.č. 1242, vše v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, žadateli:

XXXXXXX XXXXX nar. v roce XXXX
bytem XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.380,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

a to takto:

1) rozhodlo o prodeji

podílu o velikosti id. 681/14172 na pozemku p.č.st. 1242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
240 m2, přináležejícího k bytové jednotce č. 736/23 nacházející se ve stavbě č.p. 736, bytový
dům, stojící na uvedeném pozemku p.č.st. 1242, vše v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, žadateli:

XXXXXXX XXXXX nar. v roce XXXX
bytem XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.380,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.10.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0055/15
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na jednotce č. 1881/101 v domě na ulici U
Staré elektrárny v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - změna usnesení
 
Usnesení číslo: 0122/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 své usnesení č. 0079/ZMOb-Sle/1418/5 ze dne 18.06.2015, kterým

1) vydalo souhlas

k záměru města prodat

spoluvlastnický podíl ve výši id. 30/71 na jednotce č. 1881/101 vymezené podle zákona o
vlastnictví bytů, dílna nebo provozovna (LV 3500), která se nachází v budově č.p. 1881, bytový
dům (LV 3148) stojící na pozemcích p.č. 1142/3, p.č. 1177/2, p.č. 1179/2 (LV 3148), včetně podílu
ve výši id. 27705/170471 na společných částech domu, tj. budovy č.p. 1881, a pozemků p.č.
1142/3, p.č. 1177/2, p.č. 1179/2, vše nacházející se v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, a zapsané
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v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava.

a to takto:

1) rozhodlo

o záměru prodeje

spoluvlastnického podílu ve výši id. 30/71 na jednotce č. 1881/101 vymezené podle zákona o
vlastnictví bytů, dílna nebo provozovna (LV 3500), která se nachází v budově č.p. 1881, bytový
dům (LV 3148) stojící na pozemcích p.č. 1142/3, p.č. 1177/2, p.č. 1179/2 (LV 3148), včetně podílu
ve výši id. 27705/170471 na společných částech domu, tj. budovy č.p. 1881, a pozemků p.č.
1142/3, p.č. 1177/2, p.č. 1179/2, vše nacházející se v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, a zapsané
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0056/15
Projednání nároku na slevu z kupní ceny nemovité věci a projednání nároku na
náhradu škody - manž. Golkovi
 
Usnesení číslo: 0123/ZMOb-Sle/1418/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 dopis manželů XXXX X XXXXXX XXXXXXXXX ze dne 29.6.2015 označený jako "Oznámení

o převzetí právního zastoupení. Uplatnění práva z vadného plnění a způsobené škody.", který
tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu.

 
2) nesouhlasí
 se slevou ve výši 280.000,- Kč z kupní ceny nemovité věci, a to pozemku p.č. 630/1, zastavěná

plocha a nádvoří, o výměře 396 m2, jehož součástí je budova č.p. 21, v obci Ostrava, k.ú.
Kunčice nad Ostravicí, k jejímuž převodu došlo na základě kupní smlouvy č. MS/0430/14-K ze
dne 16.5.2014 uzavřené s

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.09.2015
vedoucí odboru majetkové správy
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3) nesouhlasí
 s náhradou škody ve výši 70.000,- Kč představující ušlé nájemné za období prosinec 2014 -

červen 2015 z nájmu nebytového prostoru nacházejícího se v budově č.p. 21, která je součástí
pozemku p.č. 630/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 396 m2, v obci Ostrava, k.ú. Kunčice
nad Ostravicí, kdy k převodu nemovité věci došlo na základě kupní smlouvy č. MS/0430/14-K
ze dne 16.5.2014 uzavřené s

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.09.2015
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0017/15
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku
2015
 
Usnesení číslo: 0124/ZMOb-Sle/1418/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

roku 2015“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 10.09.2015

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0018/15
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0125/ZMOb-Sle/1418/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům

bez ohledu na výši jednotlivých dotací dle důvodové zprávy předkládaného materiálu
 
2) rozhodlo
 a) poskytnout dotace z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům uvedeným v

přílohách č. 1 a č. 2 předkládaného materiálu,
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b) uzavřít s jednotlivými žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
městského obvodu dle přílohy č. 4 předkládaného materiálu,

dle důvodové zprávy předkládaného materiálu
 
3) schvaluje
 rozpočtové opatření dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy předkládaného materiálu
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.10.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0019/15
Poskytnutí úvěru z Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území
městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0126/ZMOb-Sle/1418/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 žádosti o poskytnutí úvěru z Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území

městského obvodu Slezská Ostrava
 
2) rozhodlo
 o poskytnutí úvěru z Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území městského

obvodu Slezská Ostrava žadatelům dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu

a

uzavřít s jednotlivými žadateli dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu smlouvu o poskytnutí
úvěru z Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území městského obvodu
Slezská Ostrava dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předkládaného materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.11.2015

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0005/15
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro
projekt (akci) "CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ
Bohumínská, Slezská Ostrava" a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
 
Usnesení číslo: 0127/ZMOb-Sle/1418/6

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 14203273 ze dne 18.6.2015 o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
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pro projekt "CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská,
Slezská Ostrava" uzavřené mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČO: 00020729, jako poskytovatelem dotace, a statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, jako příjemcem podpory, dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu, přičemž předmětná Smlouva je přílohou č. 3 a Dodatek
č. 1 přílohou č. 1, a to za splnění podmínky udělení souhlasu rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Suchánková, T: 11.09.2015

pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru pro rozvoj obvodu a veřejné
zakázky

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0018/15
Zřízení osadního výboru
 
Usnesení číslo: 0128/ZMOb-Sle/1418/6

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 "Žádost o zřízení osadního výboru" - "Podnět pro zřízení osadního výboru, pro vymezenou

katastrální část Liščina", ze dne 8.7.2015, dle přílohy předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
 nezřídit osadní výbor v části městkého obvodu Slezská Ostrava, v Hrušově, dle důvodové zprávy

a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 21.09.2015
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0019/15
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 8.5.2015 do 7.8.2015
 
Usnesení číslo: 0129/ZMOb-Sle/1418/6

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 8.5.2015

do 7.8.2015, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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