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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 05.11.2015

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0133/ZMOb-Sle/1418/7 VV/
ZMOb/8.0022/15

Zpráva ověřovatelů zápisu z 1. mimořádného
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava a určení ověřovatelů pro 7.
zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava

0134/ZMOb-Sle/1418/7 MS/
ZMOb/4.0058/15

Záměr prodeje části pozemku p.č.st. 136/1
a pozemku p.č. 182/9, k.ú. Muglinov, obec
Ostrava

0135/ZMOb-Sle/1418/7 MS/
ZMOb/4.0059/15

Zrušení usnesení o prodeji pozemků a zřízení
věcného břemene - služebnosti v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0136/ZMOb-Sle/1418/7 MS/
ZMOb/4.0060/15

Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1164 o
velikosti id. 180/16488, přináležejícího k
nebytové jednotce č. 701/26 nacházející se ve
stavbě č.p. 701, bytový dům, obec Ostrava, k.ú.
Muglinov - p. Sládek

0137/ZMOb-Sle/1418/7 MS/
ZMOb/4.0061/15

Záměr prodeje pozemku p.č. 175, k.ú. Koblov,
obec Ostrava

0138/ZMOb-Sle/1418/7 MS/
ZMOb/4.0062/15

Záměr prodeje částí pozemků p.č. 994/2, p.č.
2005, k.ú. Koblov, obec Ostrava

0139/ZMOb-Sle/1418/7 MS/
ZMOb/4.0063/15

Záměr prodeje nově oddělených pozemků v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0140/ZMOb-Sle/1418/7 MS/
ZMOb/4.0064/15

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

0141/ZMOb-Sle/1418/7 FaR/
ZMOb/9.0020/15

Incidenční žaloba/odpis pohledávky

0142/ZMOb-Sle/1418/7 FaR/
ZMOb/9.0021/15

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0143/ZMOb-Sle/1418/7 FaR/
ZMOb/9.0022/15

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
městského obvodu Slezská Ostrava

0144/ZMOb-Sle/1418/7 FaR/
ZMOb/9.0023/15

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za III. čtvrtletí roku
2015

0145/ZMOb-Sle/1418/7 FaR/
ZMOb/9.0024/15

Dodatek č. 2 ke "Statutu sociálního fondu
zaměstnanců statutárního města Ostravy,
zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská
Ostrava"

0146/ZMOb-Sle/1418/7 FaR/
ZMOb/9.0025/15

Rozpočtové opatření



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 3/11

0147/ZMOb-Sle/1418/7 VV/
ZMOb/8.0023/15

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 8.8.2015
do 6.10.2015
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0022/15
Zpráva ověřovatelů zápisu z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Slezská Ostrava a určení ověřovatelů pro 7. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0133/ZMOb-Sle/1418/7

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Ing. Marcela Pažického a paní Petry Šárkové, o ověření zápisu

z 1.  mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne
02.11.2015, bez výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 05.11.2015, pana Petra Svačinku a paní Dagmar Macháčkovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0058/15
Záměr prodeje části pozemku p.č.st. 136/1 a pozemku p.č. 182/9, k.ú. Muglinov, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0134/ZMOb-Sle/1418/7

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas k záměru města prodat

- pozemek p.č. 182/9, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 316 m2, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava,
- pozemek p.č. 564, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 140 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
oddělený geometrickým plánem č. 2509-146/2015 ze dne 25.08.2015 z pozemku p.č.st. 136/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1203 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2015
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0059/15
Zrušení usnesení o prodeji pozemků a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0135/ZMOb-Sle/1418/7

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 bod 1) svého usnesení č. 0082/ZMOb-Sle/1418/5 ze dne 18. 06. 2015, kterým rozhodlo
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o prodeji oddělených a dosud v katastru nemovitostí nezapsaných nemovitých věcí, a to:

- pozemku p.č. 2482/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 43 m2,
- pozemku p.č. 2482/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 54 m2,
- pozemku p.č. 2493/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m2,
- pozemku p.č. 2493/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m2,
- pozemku p.č. 2493/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2,
- pozemku p.č. 2493/5, ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m2,
- pozemku p.č. 2493/6, ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2,
- pozemku p.č. 2493/7, ostatní plocha, zeleň, o výměře 35 m2,
- pozemku p.č. 2493/8, ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m2,

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

goNET s.r.o.
IČO: 26822580
sídlem Jurečkova 1165/6, Ostrava - Moravská Ostrava

za dohodnutou kupní cenu ve výši 313.194,- 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: 30.11.2015

vedoucí odboru majetkové správy
2) ruší
 bod 2) svého usnesení č. 0082/ZMOb-Sle/1418/5, ze dne 18. 06. 2015, kterým rozhodlo

o uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků:

- p.č. 2493, ostatní plocha, zeleň, o výměře 69 m2 z celkové výměry 2723 m2,
- p.č. 2482, ostatní plocha, zeleň, o výměře 16 m2 z celkové výměry 6996 m2,

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s povinným z věcného břemene - služebnosti:

goNET s.r.o.
IČO: 26822580
sídlem Jurečkova 1165/6, Ostrava - Moravská Ostrava

ve prospěch oprávněného z věcného břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava,
městského obvodu Slezská Ostrava,

kdy obsahem věcného břemene je právo umístění a provozování staveb, a to veřejného osvětlení
(sadový stožár a zemní kabelový rozvod VO kabelem AYKY 4x35) a vodohospodářské
sítě (vodovodní potrubí DN 100 a kanalizační potrubí DN 300), a dále právo vstupovat a
vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, opravami a
odstraňováním předmětné stavby v k.ú. Slezská Ostrava, a to na dobu neurčitou a bezúplatně,
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za podmínky, že se povinný z věcného břemene - služebnosti stane vlastníkem pozemků na
základě kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.11.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0060/15
Prodej podílu na pozemku p.č.st. 1164 o velikosti id. 180/16488, přináležejícího k
nebytové jednotce č. 701/26 nacházející se ve stavbě č.p. 701, bytový dům, obec
Ostrava, k.ú. Muglinov - p. Sládek
 
Usnesení číslo: 0136/ZMOb-Sle/1418/7

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílu o velikosti id. 180/16488 na pozemku p.č.st. 1164, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
382 m2, přináležejícího k nebytové jednotce č. 701/26 nacházející se ve stavbě č.p. 701, bytový
dům, stojící na uvedeném pozemku p.č.st. 1164, vše v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.340,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy
a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0061/15
Záměr prodeje pozemku p.č. 175, k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0137/ZMOb-Sle/1418/7

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 175/1, zahrada, o výměře 181 m2,
- pozemek p.č. 175/2, zahrada, o výměře 180 m2,

oba v k.ú. Koblov, obec Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 1205-145/2015 ze dne
24.08.2015 z pozemku p.č. 175, zahrada, o výměře 361 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.11.2015
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0062/15
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 994/2, p.č. 2005, k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0138/ZMOb-Sle/1418/7

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- část pozemku p.č. 994/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 92 m2 z celkové plochy 326 m2,
- část pozemku p.č. 2005, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m2 z celkové plochy
1414 m2,

vše v k.ú. Koblov, obec Ostrava, dosud neoddělené geometrickým plánem, dle důvodové zprávy
a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.11.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0063/15
Záměr prodeje nově oddělených pozemků v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0139/ZMOb-Sle/1418/7

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 2168/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 245 m2,
- pozemek p.č. 2168/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 211 m2,
- pozemek p.č. 2168/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 106 m2,

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 3825-52/2015 ze dne
17.04.2015 z pozemku p.č. 2168, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 843 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.11.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0064/15
Prodej pozemku p.č. 631 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - více žadatelů

180
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Usnesení číslo: 0140/ZMOb-Sle/1418/7
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) potvrzuje
 souhlas k záměru města prodat

pozemek p.č. 631, zahrada, o výměře 811 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava;
 
2) rozhodlo
 1.

o prodeji pozemku p.č. 631, zahrada, o výměře 811 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
žadatelům:

XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

a

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem XXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 865 000,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, tak, že každý žadatel
nabude spoluvlastnický podíl na pozemku o velikosti id. 1/2;

2.
neprodat pozemek p.č. 631, zahrada, o výměře 811 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
žadatelům:

a)
XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX

b)
manželé
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
oba bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2015

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0020/15
Incidenční žaloba/odpis pohledávky
 
Usnesení číslo: 0141/ZMOb-Sle/1418/7

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava
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1) bere na vědomí
 žádost o sdělení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 3.9.2015 k incidenční

žalobě ve věci vedené pod spisovou značkou 25 ICm 2317/2014 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

 
2) rozhodlo
 vyhradit si rozhodnutí o zpětvzetí incidenční žaloby ve věci vedené Krajským soudem v

Ostravě, pobočka v Olomouci,  pod spisovou značkou 25 ICm 2317/2014 dle důvodové zprávy
předkládaného materiálu

 
3) trvá
 na incidenční žalobě ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pod

spisovou značkou 25 ICm 2317/2014, dle důvodové zprávy předkládaného materiálu
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 13.11.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0021/15
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0142/ZMOb-Sle/1418/7

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,

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: 30.11.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0022/15
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0143/ZMOb-Sle/1418/7

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava
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1) rozhodlo
 zrušit stávající zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu městského

obvodu Slezská Ostrava na rok 2015 a s účinností od 06.11.2015 přijmout nové zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Slezská Ostrava dle přílohy předloženého
materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 06.11.2015

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0023/15
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za III. čtvrtletí
roku 2015
 
Usnesení číslo: 0144/ZMOb-Sle/1418/7
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou „Zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za III. čtvrtletí

roku 2015“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 05.11.2015

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0024/15
Dodatek č. 2 ke "Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy,
zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava"
 
Usnesení číslo: 0145/ZMOb-Sle/1418/7

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 Dodatek č. 2 ke "Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených

do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava" dle přílohy a důvodové zprávy předloženého
materiálu s účinností od 1.1.2016

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 01.01.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0025/15
Rozpočtové opatření
 
Usnesení číslo: 0146/ZMOb-Sle/1418/7

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
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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.
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 rozpočtové opatření dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 13.11.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0023/15
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 8.8.2015 do 6.10.2015
 
Usnesení číslo: 0147/ZMOb-Sle/1418/7

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 8.8.2015

do 6.10.2015, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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