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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 18.06.2015

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0066/ZMOb-Sle/1418/5 VV/
ZMOb/8.0011/15

Zpráva ověřovatelů zápisu z 4. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 5. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0067/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0002/15

Prodej nově odděleného pozemku p.č. 197/20 v
k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Platek

0068/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0019/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.
1874, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0069/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0020/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.
200/57, k.ú. Muglinov Ostrava, obec Ostrava

0070/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0021/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.
2566/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0071/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0022/15

Stanovisko k záměru prodeje nově odděleného
pozemku p.č. 1913/2, k.ú. Koblov, obec Ostrava

0072/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0023/15

Předkupní právo - výkup garáže na pozemku p.č.
5257/140 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
p. Fojtů

0073/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0024/15

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků, k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0074/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0025/15

Výkup pozemku p.č. 333/3 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových

0075/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0026/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č.
1159, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0076/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0027/15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 161,
k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

0077/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0028/15

Stanovisko k nabytí a svěření pozemku p.č.
2054/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava

0078/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0029/15

Prodej pozemku p.č. 2526/2, pozemku p.č.
2526/3 a zřízení věcného břemene - služebnosti
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0079/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0030/15

Stanovisko k záměru prodeje spoluvlastnického
podílu na jednotce č. 1881/101 v domě na ulici
U Staré elektrárny v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0080/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0031/15

Výkup pozemku p.č. 204/12 v k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava
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0081/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0032/15

Prodej pozemku p.č. 3977, pozemku p.č. 3978
a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0082/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0033/15

Prodej pozemků a zřízení věcného břemene -
služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0083/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0034/15

Předkupní právo - výkup garáže na pozemku p.č.
966 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Ambrož

0084/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0035/15

Prodej podílu na pozemku p.č. 1481 o velikosti
id. 651/43984, přináležejícího k bytové jednotce
č. 443/17 nacházející se ve stavbě č.p. 443, 444,
bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava
- p. Krejčová

0085/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0036/15

Prodej podílu na pozemku p.č. 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

0086/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0037/15

Prodej podílu na pozemku p.č. 1483 o velikosti
id. 657/46475, přináležejícího k bytové jednotce
č. 445/5 nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446,
bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava
- manž. Zvolánkovi

0087/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0038/15

Prodej podílu na pozemku p.č. 1483 o velikosti
id. 652/46475, přináležejícího k bytové jednotce
č. 445/29 nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446,
bytový dům, obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava
- p. Samková

0088/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0039/15

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 2168/1
přináležejících k jednotkám nacházejícím se ve
stavbě č.p. 1111, bytový dům, ul. Na Pěčonce,
obec Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava

0089/ZMOb-Sle/1418/5 MS/
ZMOb/4.0040/15

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1766, k.ú.
Hrušov, obec Ostrava

0090/ZMOb-Sle/1418/5 FaR/
ZMOb/9.0011/15

Úprava příspěvků a závazných ukazatelů
příspěvkovým organizacím na rok 2015

0091/ZMOb-Sle/1418/5 FaR/
ZMOb/9.0012/15

Rozpočtové opatření

0092/ZMOb-Sle/1418/5 FaR/
ZMOb/9.0013/15

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0093/ZMOb-Sle/1418/5 FaR/
ZMOb/9.0014/15

Splátkový kalendář / Odpis dluhu

0094/ZMOb-Sle/1418/5 FaR/
ZMOb/9.0015/15

Žádost o úpravu obecně závazné vyhlášky č.
7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí

0095/ZMOb-Sle/1418/5 FaR/
ZMOb/9.0016/15

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku 2015
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0096/ZMOb-Sle/1418/5 ŠaK/
ZMOb/10.0003/15

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací - červen 2015

0097/ZMOb-Sle/1418/5 ŠaK/
ZMOb/10.0004/15

Zřizovací listina Mateřské školy Slezská
Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace

0098/ZMOb-Sle/1418/5 FaR/
ZMOb/9.0010/15

Informativní zpráva o činnosti finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 10/2014 - 5/2015

0099/ZMOb-Sle/1418/5 VV/
ZMOb/8.0012/15

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0100/ZMOb-Sle/1418/5 VV/
ZMOb/8.0013/15

Informativní zpráva o činnosti kontrolního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2015.

0101/ZMOb-Sle/1418/5 VV/
ZMOb/8.0016/15

Návrh na schválení Dodatku č.1 jednacího
řádu Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0102/ZMOb-Sle/1418/5 ROaVZ/
ZMOb/2.0002/15

Uzavření Smlouvy č. 14203273 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí pro projekt (akci) "Zateplení objektu
učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská
Ostrava"

0103/ZMOb-Sle/1418/5 ROaVZ/
ZMOb/2.0003/15

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu
Podpora bydlení pro podprogram 117D514
"Podpora výstavby podporovaných bytů pro
rok 2015" dotační titul č. 3 Komunitní dům
seniorů pro projekt "Komunitní dům seniorů
Heřmanická, Slezská Ostrava"

0104/ZMOb-Sle/1418/5 ROaVZ/
ZMOb/2.0004/15

Souhlas s podáním žádosti do dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro rok 2015

0105/ZMOb-Sle/1418/5 VV/
ZMOb/8.0014/15

Přípis společnosti BONWER WIN a.s.

0106/ZMOb-Sle/1418/5 VV/
ZMOb/8.0015/15

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 1.4.2015
do 7.5.2015
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0011/15
Zpráva ověřovatelů zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0066/ZMOb-Sle/1418/5

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Bc. Radomíra Mandoka a pana Petra Kosa, o ověření zápisu ze

4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 23.04.2015, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 18.06.2015, pana Martina Karpa a paní Žanetu Thomasovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0002/15
Prodej nově odděleného pozemku p.č. 197/20 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - p. Platek
 
Usnesení číslo: 0067/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neprodat

pozemek p.č. 197/20, ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m2, oddělený geometrickým plánem č.
2369-23/2013 ze dne 24.6.2013 z pozemku p.č 197/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 4211 m2,
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a dosud v katastru nemovitostí nezapsaný, žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 43.400,- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0019/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 1874, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0068/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
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 souhlas

k záměru města prodat

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

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0020/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 200/57, k.ú. Muglinov Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0069/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 200/57, orná půda, o výměře 112 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015
Vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0021/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 2566/1, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0070/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 2566/1, zahrada, o výměře 758 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015
Vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0022/15
Stanovisko k záměru prodeje nově odděleného pozemku p.č. 1913/2, k.ú. Koblov, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0071/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava
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1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 1913/2, trvalý travní porost, o výměře 96 m2,v k.ú. Koblov, obec Ostrava, oddělený
geometrickým plánem č. 1142-16/2014 ze dne 7.7.2014 z pozemku p.č. 1913, trvalý travní porost,
o výměře 743 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a dosud v katastru nemovitostí nezapsaný.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0023/15
Předkupní právo - výkup garáže na pozemku p.č. 5257/140 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - p. Fojtů
 
Usnesení číslo: 0072/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nevykoupit

garáž na pozemku p.č. 5257/140, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, vlastníka:

XXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

za kupní cenu ve výši 25.000,- 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
tohoto materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0024/15
Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0073/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

- část pozemku p.č. 1009/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 140 m2 z celkové výměry
337 m2,
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- část pozemku p.č. 910, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 205 m2 z celkové výměry
287 m2,
- část pozemku p.č. 911/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 128 m2 z celkové výměry
189 m2,
- část pozemku p.č. 912/1, orná půda, o výměře cca 154 m2 z celkové výměry 1802 m2,

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

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015
Vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0025/15
Výkup pozemku p.č. 333/3 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
 
Usnesení číslo: 0074/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nevykoupit

pozemek p.č. 333/3, zahrada, o výměře 43 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, vlastníka:

Česká republika
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 69497111

za kupní cenu v celkové výši 40.400,- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0026/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 1159, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0075/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 1159, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 62 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015
Vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0027/15
Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.č. 161, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0076/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 161, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m2, v k.ú. Kunčičky, obec
Ostrava.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0028/15
Stanovisko k nabytí a svěření pozemku p.č. 2054/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0077/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nenabýt 

pozemek p.č. 2054/1, vodní plocha, koryto vodního toku, o výměře 748 m2, v k.ú. Koblov,
obec Ostrava.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0029/15
Prodej pozemku p.č. 2526/2, pozemku p.č. 2526/3 a zřízení věcného břemene -
služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0078/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji oddělených a dosud v katastru nemovitostí nezapsaných nemovitých věcí, a to

- pozemku p.č. 2526/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 41 m2,
- pozemku p.č. 2526/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m2,

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



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.
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XXXX XXXXXX X X X XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 59.005,- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č. 2526, ostatní plocha, zeleň, o
výměře 14,6 m2 z celkové výměry 5567 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s povinným
z věcného břemene - služebnosti:

XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXX

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

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je právo umístění a provozování staveb, a to
veřejného osvětlení (zemní kabelový rozvod VO kabelem AYKY 4x25), a dále právo vstupovat
a vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, opravami a
odstraňováním předmětné stavby v k.ú. Slezská Ostrava, a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0030/15
Stanovisko k záměru prodeje spoluvlastnického podílu na jednotce č. 1881/101 v
domě na ulici U Staré elektrárny v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0079/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 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



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.
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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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0031/15
Výkup pozemku p.č. 204/12 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0080/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o výkupu

pozemku p.č. 204/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 234 m2, v k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava, odděleného geometrickým plánem č. 2000-45/2014 ze dne 8.10.2014 z pozemku
p.č. 204/3, travní porost, o výměře 735 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, a dosud v katastru
nemovitostí nezapsaného, vlastníka:

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX
bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 81.900,- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0032/15
Prodej pozemku p.č. 3977, pozemku p.č. 3978 a zřízení věcného břemene - služebnosti
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0081/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

- pozemku p.č. 3977, ostatní půda, jiná plocha, o výměře 223 m2,
- pozemku p.č. 3978, zahrada, o výměře 765 m2,

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

XXXXX XXXXXX X X X XXXX X XXXX XXXX



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.
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XXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 350.000,- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku p.č. 3978, zahrada, o výměře 38 m2 z
celkové výměry 765 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s povinným z věcného břemene
- služebnosti:

XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

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 (stožár a zemní kabelový rozvod VO kabelem CYKY 4x25), a dále právo vstupovat a
vjíždět na předmětný pozemek v souvislosti s umístěním, provozováním, údržbou, opravami a
odstraňováním předmětné stavby v k.ú. Slezská Ostrava, a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0033/15
Prodej pozemků a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0082/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 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,



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.
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- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
2) 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,

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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0034/15 180



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.
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Předkupní právo - výkup garáže na pozemku p.č. 966 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava -
p. Ambrož
 
Usnesení číslo: 0083/ZMOb-Sle/1418/5
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nevykoupit

garáž na pozemku p.č. 966, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava, vlastníka:

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 10.000,- 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
tohoto materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0035/15
Prodej podílu na pozemku p.č. 1481 o velikosti id. 651/43984, přináležejícího k bytové
jednotce č. 443/17 nacházející se ve stavbě č.p. 443, 444, bytový dům, obec Ostrava,
k.ú. Slezská Ostrava - p. Krejčová
 
Usnesení číslo: 0084/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílu o velikosti id. 651/43984 na pozemku p.č. 1481, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
676 m2, přináležejícího k bytové jednotce č. 443/17 nacházející se ve stavbě č.p. 443, 444, bytový
dům, stojící na uvedeném pozemku p.č. 1481, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, žadateli:

XXXXXXXXX XXXXXXXXX nar. v roce XXXX
bytem XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.010,- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0036/15 180
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Prodej podílu na pozemku p.č. 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
 
Usnesení číslo: 0085/ZMOb-Sle/1418/5
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

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.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0037/15
Prodej podílu na pozemku p.č. 1483 o velikosti id. 657/46475, přináležejícího k bytové
jednotce č. 445/5 nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům, obec Ostrava,
k.ú. Slezská Ostrava - manž. Zvolánkovi
 
Usnesení číslo: 0086/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílu o velikosti id. 657/46475 na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 722
m2, přináležejícího k bytové jednotce č. 445/5 nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, žadatelům:

manželé

XXXXXX XXXXXXXX nar. v roce 1975
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX nar. v roce 1977
oba bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.190,- 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: 31.07.2015



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu
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Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0038/15
Prodej podílu na pozemku p.č. 1483 o velikosti id. 652/46475, přináležejícího k bytové
jednotce č. 445/29 nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový dům, obec Ostrava,
k.ú. Slezská Ostrava - p. Samková
 
Usnesení číslo: 0087/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílu o velikosti id. 652/46475 na pozemku p.č. 1483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
722 m2, přináležejícího k bytové jednotce č. 445/29 nacházející se ve stavbě č.p. 445, 446, bytový
dům, stojící na uvedeném pozemku p.č. 1483, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, žadateli:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.120,- 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: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0039/15
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č. 2168/1 přináležejících k jednotkám
nacházejícím se ve stavbě č.p. 1111, bytový dům, ul. Na Pěčonce, obec Ostrava, k.ú.
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0088/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č. 2168/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, obec Ostrava,
k.ú. Slezská Ostrava, který je geometrickým plánem č. 3825-52/2015 ze dne 17.4.2015 oddělen
z pozemku p.č. 2168, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 843 m2, obec Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava, a dosud v katastru nemovitostí nezapsán, přináležejících k jednotkám nacházejícím se
ve stavbě č.p. 1111, bytový dům, stojící na uvedeném pozemku, konkrétně jde o:

- podíl o velikosti id. 4266/54258.....................................jednotka č. 1111/1
- podíl o velikosti id. 4336/54258.....................................jednotka č. 1111/2
- podíl o velikosti id. 4285/54258.....................................jednotka č. 1111/3
- podíl o velikosti id. 4374/54258.....................................jednotka č. 1111/4
- podíl o velikosti id. 4326/54258.....................................jednotka č. 1111/5
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- podíl o velikosti id. 4185/54258.....................................jednotka č. 1111/6
- podíl o velikosti id. 4501/54258.....................................jednotka č. 1111/7
- podíl o velikosti id. 4414/54258.....................................jednotka č. 1111/8
- podíl o velikosti id. 7318/54258.....................................jednotka č. 1111/9
- podíl o velikosti id. 7621/54258.....................................jednotka č. 1111/10
- podíl o velikosti id. 2312/54258.....................................jednotka č. 1111/11
- podíl o velikosti id. 2320/54258.....................................jednotka č. 1111/12

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0040/15
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1766, k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0089/ZMOb-Sle/1418/5

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 1766/3, ostatní plocha, zeleň, o výměře 170 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
oddělený geometrickým plánem č. 1330-71/2015 ze dne 5.5.2015 z pozemku p.č. 1766, ostatní
plocha, zeleň, o výměře 748 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, a dosud v katastru nemovitostí
nezapsaný.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2015

Vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0011/15
Úprava příspěvků a závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím na rok 2015
 
Usnesení číslo: 0090/ZMOb-Sle/1418/5

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 a) jednotlivým příspěvkovým organizacím úpravu příspěvků a závazných ukazatelů na rok

2015 schválených usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0017/ZMOb-
Sle/1418/2 ze dne 18.12.2014 dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření dle návrhu v důvodové zprávě předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 18.06.2015

Vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
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FaR/ZMOb/9.0012/15
Rozpočtové opatření
 
Usnesení číslo: 0091/ZMOb-Sle/1418/5

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.06.2015
Vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0013/15
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0092/ZMOb-Sle/1418/5

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

návrhu v příloze č. 1 předkládaného materiálu

a

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

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.09.2015

Vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0014/15
Splátkový kalendář / Odpis dluhu
 
Usnesení číslo: 0093/ZMOb-Sle/1418/5

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 žádost pana XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXX, společně bytem XXXXXX XXXXX XXXXXX, 708 00 Ostrava - Poruba dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

 
2) rozhodlo
 neodepsat dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu za dlužníkem - slečnou

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX,
Ostrava - Heřmanice, v celkové výši 59.914,--Kč s příslušenstvím
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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 19/23

a

neuzavřít dohodu o přistoupení k dluhu a jeho plnění ve splátkách s XXXXX XXXXXXX,
nar. XXXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nar.  XXXXXXXXXX, společně bytem
XXXXXX XXXXX XXXXXX, 708 00 Ostrava - Poruba

dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.06.2015
Vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0015/15
Žádost o úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí
 
Usnesení číslo: 0094/ZMOb-Sle/1418/5

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vyhradit si právo podat žádost o úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení

koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Zastupitelstvu města Ostravy
 
2) rozhodlo
 předložit Zastupitelstvu města Ostravy žádost o úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterou budou upraveny od roku 2016:

a)    místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kterým se vynásobí daň poplatníka
za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s
výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona, ve výši 2,

b)    koeficient podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona, kterým se násobí základní sazba daně
uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona, na území městského obvodu Slezská Ostrava, ve výši 1,6,

c)    koeficient podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona, kterým se násobí základní sazba
daně  u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a)  a f) zákona, případně zvýšená u zdanitelné
stavby podle § 11 odst. 2 zákona, na území městského obvodu Slezská Ostrava, ve výši 1,6

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.06.2015

Vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0016/15
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku
2015
 
Usnesení číslo: 0095/ZMOb-Sle/1418/5

160

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

roku 2015“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 18.06.2015

Vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
ŠaK/ZMOb/10.0003/15
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - červen 2015
 
Usnesení číslo: 0096/ZMOb-Sle/1418/5

210

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 a) dodatek č. 18 ke zřizovací listině Mateřské školy Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61,

příspěvkové organizace,

b) dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68,
příspěvkové organizace,

c) dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a,
příspěvkové organizace,

d) dodatek č. 20 ke zřizovací listině Základní školy Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská
72/1082, příspěvkové organizace,

e) dodatek č. 21 ke zřizovací listině Základní školy Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvkové
organizace,

f) dodatek č. 19 ke zřizovací listině Základní školy Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova
24/1418, příspěvkové organizace,

g) dodatek č. 23 ke zřizovací listině Základní školy Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300,
příspěvkové organizace,

dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu s účinností od 1. 7. 2015
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.06.2015
Vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

ŠaK/ZMOb/10.0004/15
Zřizovací listina Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové
organizace
 
Usnesení číslo: 0097/ZMOb-Sle/1418/5

210

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
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 zřizovací listinu Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizace, s
účinností od 1. 7. 2015, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.06.2015

Vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0010/15
Informativní zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 10/2014 - 5/2015
 
Usnesení číslo: 0098/ZMOb-Sle/1418/5

108

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za

období 10/2014 - 5/2015  dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 18.06.2015

Vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0012/15
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0099/ZMOb-Sle/1418/5

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou kontrolu splněných usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za

období 28.4.2014 - 16.2.2015, s tím, že:

a) se splněná usnesení uvedená v příloze č. 1 vyřazují ze sledování,

b) u usnesení uvedených v příloze č. 2 se stanovuje další kontrola na 8. zasedání ZMOb
Slezské Ostravy

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0013/15
Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2015.
 
Usnesení číslo: 0100/ZMOb-Sle/1418/5

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 

informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0016/15
Návrh na schválení Dodatku č.1 jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0101/ZMOb-Sle/1418/5

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 Dodatek č.1 jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava  s účinností od

19.6.2015, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 19.06.2015
Vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

ROaVZ/ZMOb/2.0002/15
Uzavření Smlouvy č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt (akci)
"Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava"
 
Usnesení číslo: 0102/ZMOb-Sle/1418/5

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

2) rozhodlo
 uzavřít Smlouvu č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Slezská Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČO: 00020729 na
financování projektu "Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava",
reg. č. CZ.1.02/3.2.00/14.25233 dle důvodové zprávy materiálu a přílohy č. 1 předloženého
materiálu

 
Vyřizuje: Bc. Břetislav Vašíček, T: 19.06.2015

Vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0003/15
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro podprogram
117D514 "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015" dotační titul č. 3
Komunitní dům seniorů pro projekt "Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská
Ostrava"
 
Usnesení číslo: 0103/ZMOb-Sle/1418/5

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ("SGEI de minimis") pro projekt

"Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava" v rámci programu Podpora bydlení pro
podprogram 117D514 "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015" dotační titul č.
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3 Komunitní dům seniorů a o spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu
Slezská Ostrava ve výši 8 650 000,- Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a to za
splnění podmínky udělení souhlasu rady města

 
Vyřizuje: Bc. Břetislav Vašíček, T: 30.06.2015

Vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0004/15
Souhlas s podáním žádosti do dotačního Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2015
 
Usnesení číslo: 0104/ZMOb-Sle/1418/5

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o podání žádosti do dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015

ze státního rozpočtu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a to za splnění podmínky
udělení souhlasu rady města

 
Vyřizuje: Bc. Břetislav Vašíček, T: 30.06.2015

Vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0014/15
Přípis společnosti BONWER WIN a.s.
 
Usnesení číslo: 0105/ZMOb-Sle/1418/5

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 dopis společnosti BONVER a.s., se sídlem Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, IČO: 25899651,

ze dne 25.5.2015, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0015/15
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 1.4.2015 do 7.5.2015
 
Usnesení číslo: 0106/ZMOb-Sle/1418/5

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 1.4.2015

do 7.5.2015, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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