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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 18.02.2016

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0183/ZMOb-Sle/1418/9 VV/
ZMOb/8.0001/16

Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 9. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0184/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0002/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 1795/94 k.ú.
Hrušov, obec Ostrava

0185/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0003/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 420/4, k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0186/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0005/16

Prodej pozemku p.č. 1874, k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - p. Jünger

0187/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0006/16

Stanovisko k žádosti SMO - odejmutí nemovité
věci, pozemku p.p.č. 420/5 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu
Slezská Ostrava

0188/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0007/16

Odnětí pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

0189/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0008/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 124/9, k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0190/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0009/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 123/7, k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0191/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0010/16

Prodej pozemků p.č. 188/2 a p.č. 188/3 a zřízení
večného břemene - služebnosti v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava

0192/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0011/16

Prodej částí pozemku p.č. 2754 (pozemky p.č.
2754/4, p.č. 2754/5), k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - manž. Košťálovi

0193/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0012/16

Odnětí pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

0194/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0013/16

Prodej pozemku p.č. 450/76, k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava - p. Dutko

0195/ZMOb-Sle/1418/9 MS/
ZMOb/4.0015/16

Záměr prodeje pozemků p.č. 1149/1 a p.č.
1149/2 k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0196/ZMOb-Sle/1418/9 FaR/
ZMOb/9.0001/16

Splátkový kalendář

0197/ZMOb-Sle/1418/9 FaR/
ZMOb/9.0002/16

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0198/ZMOb-Sle/1418/9 FaR/
ZMOb/9.0003/16

Odpis dluhu
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0199/ZMOb-Sle/1418/9 FaR/
ZMOb/9.0004/16

Rozpočtová opatření

0200/ZMOb-Sle/1418/9 FaR/
ZMOb/9.0005/16

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

0201/ZMOb-Sle/1418/9 ROaVZ/
ZMOb/2.0001/16

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z
Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci
programu 113 310 "Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb" pro
podprogram 113 313 "Podpora reprodukce
majetku služeb sociální péče" pro projekt
"Domov pro seniory Hladnovská"

0202/ZMOb-Sle/1418/9 ROaVZ/
ZMOb/2.0002/16

Souhlas s přípravou projektu "Hasičská
stanice Ostrava - Muglinov" v rámci programu
Ministerstva vnitra "Dotace pro jednotky SDH
obcí"

0203/ZMOb-Sle/1418/9 VV/
ZMOb/8.0002/16

Informativní zpráva o činnosti orgánů
městského obvodu Slezská Ostrava za období od
21.11.2015 do 26.1.2016
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0001/16
Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0183/ZMOb-Sle/1418/9

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Marka Juráše a paní Žanety Thomasové, o ověření zápisu z

8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 18.12.2015, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 18.02.2016, pana Rostislava Dlouhého a paní Mgr. Marcelu Schullovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0002/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 1795/94 k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0184/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 1795/94, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2, v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.03.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0003/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 420/4, k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0185/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat
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pozemek p.č. 420/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
oddělený geometrickým plánem č. 2522-192/2015 ze dne 23.10.2015 z pozemku p.č. 420/4,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2748 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.03.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0005/16
Prodej pozemku p.č. 1874, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Jünger
 
Usnesení číslo: 0186/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

pozemku p.č. 1874, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu 22.000,- 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: 31.03.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0006/16
Stanovisko k žádosti SMO - odejmutí nemovité věci, pozemku p.p.č. 420/5 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0187/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřeného pozemku p.p.č. 420/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 314

m2, v  k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.03.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0007/16
Odnětí pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

180
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Usnesení číslo: 0188/ZMOb-Sle/1418/9
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřeného

- pozemku p.č. 188, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 343 m2,
- pozemku p.č. 193/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 370 m2,
- pozemku p.č. 193/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 212 m2,
- pozemku p.č. 302/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10298 m2,
- pozemku p.č. 1894, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1243 m2,
- pozemku p.č. 1898, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2058 m2,
- pozemku p.č. 1908, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2124 m2,
- pozemku p.č. 1909, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1791 m2,
- pozemku p.č. 1910, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1801 m2,
- pozemku p.č. 1911, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 758 m2,
- pozemku p.č. 1912, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4157 m2,
- pozemku p.č. 1913/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4086 m2,
- pozemku p.č. 1913/2, zahrada, o výměře 487 m2,

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

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.03.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0008/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 124/9, k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0189/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 124/9, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 360 m2 z celkové
výměry 8212 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.03.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0009/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 123/7, k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0190/ZMOb-Sle/1418/9

180
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 123/7, ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 248 m2 z celkové výměry
7432 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dosud neoddělenou geometrickým plánem, dle
důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.03.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0010/16
Prodej pozemků p.č. 188/2 a p.č. 188/3 a zřízení večného břemene - služebnosti v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0191/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

- pozemku p.č. 188/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 14 m2,
- pozemku p.č. 188/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m2, oddělený geometrickým
plánem č. 831-20/2015 ze dne 5.2.2015, dosud v katastru nemovitostí nezapsaným,

vše v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, žadatelům:

XXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX
bytem XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

a

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXX
bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.000,- 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 na pozemku spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2.

 
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 188/2, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, o výměře 14 m2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, s povinnými z věcného břemene -
služebnosti:
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XXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX
bytem XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

a

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXX
bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX

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

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je právo umístit a provozovat stavbu, a to veřejné
osvětlení (zemní kabelový rozvod AYKY 4x35 a rozvaděč RVO 393), a dále právo vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním a údržbou, opravami
a odstraňováním předmětné stavby v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to na dobu neurčitou a
bezúplatně,

za podmínky, že se povinní z věcného břemene - služebnosti stanou vlastníky pozemků na základě
kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.04.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0011/16
Prodej částí pozemku p.č. 2754 (pozemky p.č. 2754/4, p.č. 2754/5), k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - manž. Košťálovi
 
Usnesení číslo: 0192/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji nemovitých věcí, a to:

- pozemku p.č. 2754/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2,
- pozemku p.č. 2754/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2,

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, oddělených geometrickým plánem č. 3772-21/2014
ze dne 6.11.2014 od pozemku p.č. 2754, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dosud v katastru
nemovitostí nezapsaných, žadatelům:

manželé

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
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s ujednáním, že za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 2754 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
z něhož byly výše uvedené pozemky odděleny, žadatelem náleží vlastníkovi náhrada ve výši
2.220,- Kč. Žadatel tuto náhradu za bezesmluvní užívání uvedeného pozemku zaplatí současně
s kupní cenou.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.04.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0012/16
Odnětí pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0193/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřeného

- pozemku p.č. 1212/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2353 m2,
- pozemku p.č. 1214, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 395 m2,
- pozemku p.č. 1215/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 942 m2,
- pozemku p.č. 1216/22, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 367 m2,
- pozemku p.č. 1216/23, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4791 m2,

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

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0013/16
Prodej pozemku p.č. 450/76, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - p. Dutko
 
Usnesení číslo: 0194/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

pozemku p.č. 450/76, orná půda, o výměře 1182 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, žadateli:

XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX

za dohodnutou kupní cenu 372.100,- 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: 30.04.2016

vedoucí odboru majetkové správy
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(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0015/16
Záměr prodeje pozemků p.č. 1149/1 a p.č. 1149/2 k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0195/ZMOb-Sle/1418/9

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

- pozemek p.č. 1149/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 88 m2,
- pozemek p.č. 1149/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m2,

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

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.03.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0001/16
Splátkový kalendář
 
Usnesení číslo: 0196/ZMOb-Sle/1418/9

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 žádost paní  XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX o splátkový kalendář
za nájemné a služby spojené s užíváním bytu, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

 
2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s paní XXXXXX XXXXXXXXXXXXX,

nar. XXXXXXXXXX, bytem  XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXXX, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.03.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0002/16
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0197/ZMOb-Sle/1418/9

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout dotace z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům dle důvodové zprávy a

návrhu v příloze č. 1 předkládaného materiálu
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a

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle přílohy č.
3 předkládaného materiálu s žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.04.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0003/16
Odpis dluhu
 
Usnesení číslo: 0198/ZMOb-Sle/1418/9

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 odepsat pohledávku z titulu dlužného příspěvku v souvislosti s poskytováním pečovatelské

služby za dlužníkem statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice,
se sídlem Těšínská 281, 716 00  Ostrava - Radvanice, IČO: 00845451, v celkové výši 33 940 Kč,
dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a příloze předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.03.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0004/16
Rozpočtová opatření
 
Usnesení číslo: 0199/ZMOb-Sle/1418/9

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 29.02.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0005/16
Poskytnutí úvěru z Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území
městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0200/ZMOb-Sle/1418/9

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

městského obvodu Slezská Ostrava
 
2) rozhodlo
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 a) poskytnout úvěr z Účelového fondu oprav a modernizace obytných domů na území městského
obvodu Slezská Ostrava žadateli dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu

b) uzavřít s žadatelem dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu smlouvu o 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

c) přijmout ručitele a jeho prohlášení ke smlouvě o úvěru dle důvodové zprávy a přílohy č. 3
předkládaného materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 18.03.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0001/16
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci
programu 113 310 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb"
pro podprogram 113 313 "Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče" pro
projekt "Domov pro seniory Hladnovská"
 
Usnesení číslo: 0201/ZMOb-Sle/1418/9

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 podat žádost o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro projekt "Domov pro seniory

Hladnovská" v rámci programu  113 310 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb" pro podprogram 113 313 "Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče"
a o předpokládané výši spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu ve
výši 7 mil. Kč, a to za splnění podmínky udělení souhlasu rady města, dle důvodové zprávy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Suchánková, T: 15.03.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0002/16
Souhlas s přípravou projektu "Hasičská stanice Ostrava - Muglinov" v rámci programu
Ministerstva vnitra "Dotace pro jednotky SDH obcí"
 
Usnesení číslo: 0202/ZMOb-Sle/1418/9

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s přípravou projektu "Hasičská stanice Ostrava - Muglinov" pro program Ministerstva vnitra

"Dotace pro jednotky SDH obcí" dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Lenka Suchánková, T: 30.04.2016
vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky

 
(zn. předkl.)
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VV/ZMOb/8.0002/16
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 21.11.2015 do 26.1.2016
 
Usnesení číslo: 0203/ZMOb-Sle/1418/9

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

21.11.2015 do 26.1.2016, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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