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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 15.09.2016

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0255/ZMOb-Sle/1418/12 VV/
ZMOb/8.0010/16

Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 12. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0256/ZMOb-Sle/1418/12 VV/
ZMOb/8.0012/16

Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava - změna usnesení

0257/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0044/16

Záměr prodeje stavby bez č.p./č.ev. stojící na
pozemku p.č. 4642 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0258/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0045/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5640/1
(označeno p.č. 5640/7) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0259/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0046/16

Prodej pozemku p.č. 1552/2 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Kajtazi

0260/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0047/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
2088/35 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
p. Filipová

0261/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0048/16

Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č.
5257/98 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
p. Čikl

0262/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0049/16

Nabytí podílů na pozemku p.č. 253/2 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Hladiš, p.
Wolfová

0263/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0051/16

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 710/17 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava

0264/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0052/16

Záměr prodeje pozemků p.č. 289/2, p.č. 287/7,
p.č. 532, vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0265/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0053/16

Předchozí souhlas k návrhu na změnu
katastrálního území uvnitř města a změnu
hranice městského obvodu, lokalita za
řekou Ostravice - podél řeky směrem do ul.
Ostravického

0266/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0054/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 4808/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0267/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0055/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2776/1
(označena p.č. 2776/12) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
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0268/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0056/16

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1091
(označena p.č. 1091/2) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0269/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0057/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 315/2 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0270/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0058/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 45/14 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava

0271/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0059/16

Záměr prodeje pozemku p.č. 79 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava

0272/ZMOb-Sle/1418/12 MS/
ZMOb/4.0060/16

Odnětí pozemků a podílů na stavbách - ulice Na
Baranovci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0273/ZMOb-Sle/1418/12 FaR/
ZMOb/9.0017/16

Projednání žádosti o obnovení splátkového
kalendáře - p. Balogová

0274/ZMOb-Sle/1418/12 FaR/
ZMOb/9.0018/16

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku 2016

0275/ZMOb-Sle/1418/12 ŠaK/
ZMOb/10.0002/16

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací - září 2016

0276/ZMOb-Sle/1418/12 ROaVZ/
ZMOb/2.0008/16

Podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí pro projekty „Snížení
energetické náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov,
Keramická 8/230“ a „Snížení energetické
náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku
Základní školy v Ostravě – Kunčičkách,
Škrobálkova 51/300“

0277/ZMOb-Sle/1418/12 VV/
ZMOb/8.0011/16

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 17.5.2016
do 19.8.2016
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0010/16
Zpráva ověřovatelů zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0255/ZMOb-Sle/1418/12

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Ing. Vladimíra Cigánka a paní Ivany Šmidákové, o ověření zápisu

z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 16.06.2016, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 15.09.2016, pana Bc. Radomíra Mandoka a paní Danielu Balarinovou.
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0012/16
Návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava - změna usnesení
 
Usnesení číslo: 0256/ZMOb-Sle/1418/12

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) potvrzuje
 své usnesení č. 0179/ZMOb-Sle/1418/8 ze dne 18.12.2015, kterým stanovilo s účinností

ode dne 1. 1. 2016 měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, že v případě souběhu
výkonu několika funkcí se odměny za jednotlivé funkce budou sčítat

 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0044/16
Záměr prodeje stavby bez č.p./č.ev. stojící na pozemku p.č. 4642 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0257/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

stavbu bez č.p./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p.č. 4642, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 31 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, kdy stavba není součástí tohoto
pozemku, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 14.10.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0045/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 5640/1 (označeno p.č. 5640/7) v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0258/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 5640/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 245 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu
č. 3611-35/2013 ze dne 30.09.2013 a která je označena takto:

- p.č. 5640/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 221 m2, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0046/16
Prodej pozemku p.č. 1552/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Kajtazi
 
Usnesení číslo: 0259/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

pozemku p.č. 1552/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, žadateli:

XXX XXXXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu 10.000,- Kč vč. DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

a o uzavření příslušné smlouvy,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0047/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 2088/35 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Filipová
 
Usnesení číslo: 0260/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 2088/35, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 43 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka:

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0048/16
Předkupní právo - koupě garáže na pozemku p.č. 5257/98 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Čikl
 
Usnesení číslo: 0261/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 5257/98, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 22 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka:

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

za kupní cenu ve výši 1,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým v
kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
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(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0049/16
Nabytí podílů na pozemku p.č. 253/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Hladiš,
p. Wolfová
 
Usnesení číslo: 0262/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nenabýt koupí nemovité věci, a to:

podíly na pozemku p.č. 253/2, orná půda, o výměře 5950 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
konkrétně:

a) podíl o velikosti id. 1/2 od spoluvlastníka:
XXXXXXX XXXXXX         nar. v roce XXXX
XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

b) podíl o velikosti id. 1/6 od spoluvlastníka:
XXXXXX XXXXXXX     nar. v roce XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX XXXXX

za kupní cenu v celkové výši 3.173.333,- 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: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0051/16
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 710/17 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0263/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č.st. 710/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m2, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0052/16 180
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Záměr prodeje pozemků p.č. 289/2, p.č. 287/7, p.č. 532, vše v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0264/ZMOb-Sle/1418/12
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat:

- pozemek p.č. 289/2, zahrada, o výměře 751 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 287/7, zahrada, o výměře 330 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
- pozemek p.č. 532, zahrada, o výměře 138 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0053/16
Předchozí souhlas k návrhu na změnu katastrálního území uvnitř města a změnu
hranice městského obvodu, lokalita za řekou Ostravice - podél řeky směrem do ul.
Ostravického
 
Usnesení číslo: 0265/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nevydat předchozí souhlas k návrhu na změnu katastrálního území uvnitř města a změnu hranice

městského obvodu, konkrétně změnu týkající se:

pozemku p.č. 632/5, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16240 m2, v obci Ostrava,
katastrální území Hrabůvka, se všemi součástmi a příslušenstvím, jenž je ve vlastnictví
statutárního města Ostravy a svěřen městskému obvodu Ostrava - Jih,

kdy nově bude tento pozemek, se všemi součástmi a příslušenstvím, náležet do katastrálního
území Kunčice nad Ostravicí a bude svěřen městskému obvodu Slezská Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy přiloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0054/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 4808/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0266/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava
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1) vydává
 nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 4808/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1271 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0055/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2776/1 (označena p.č. 2776/12) v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0267/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 2776/1, zahrada, o výměře 2361 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu č. 4024-71/2016 ze
dne 11.05.2016 a která je označena takto:

- p.č. 2776/12, zahrada, o výměře 230 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0056/16
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1091 (označena p.č. 1091/2) v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0268/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 1091, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1515 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, která vznikla rozdělením tohoto pozemku na základě geometrického plánu
č. 4021-39a/2016 ze dne 24.06.2016 a která je označena takto:
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- p.č. 1091/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0057/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 315/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0269/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 315/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0058/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 45/14 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0270/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 45/14, zahrada, o výměře 154 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0059/16
Záměr prodeje pozemku p.č. 79 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0271/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas
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k záměru města prodat

pozemek p.č. 79, zahrada, o výměře 296 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle důvodové zprávy
a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0060/16
Odnětí pozemků a podílů na stavbách - ulice Na Baranovci v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0272/ZMOb-Sle/1418/12

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím svěřených nemovitých věcí, a to konkrétně:

- pozemku p.č. 964/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 302 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- pozemku p.č. 973/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- pozemku p.č. 973/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- pozemku p.č. 980/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 964/6, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 973/6, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 973/5, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 980/5, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0017/16
Projednání žádosti o obnovení splátkového kalendáře - p. Balogová
 
Usnesení číslo: 0273/ZMOb-Sle/1418/12

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
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 platební rozkaz č.j. XXX X XXXXXXXXXX ze dne 28.07.2016 vydaný Okresním soudem v
Ostravě, jenž tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu;

 
2) bere na vědomí
 žádost paní XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, o obnovení dohody o plnění dluhu ve
splátkách č. FaR/0386/16-O ze dne 27.04.2016, předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu a předmětná dohoda o plnění dluhu ve splátkách tvoří přílohu č. 2 předmětného
materiálu;

 
3) rozhodlo
 nevyhovět žádosti paní XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem

XXXXXXXXXXX XXXXXX, 712 00 Ostrava - Muglinov, která tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2016

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0018/16
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. pololetí roku
2016
 
Usnesení číslo: 0274/ZMOb-Sle/1418/12

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

roku 2016“, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.09.2016
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

ŠaK/ZMOb/10.0002/16
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - září 2016
 
Usnesení číslo: 0275/ZMOb-Sle/1418/12

210

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 a) dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové

organizace

b) dodatek č. 20 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové
organizace,

c) dodatek č. 9 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68,
příspěvkové organizace,
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d) dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a,
příspěvkové organizace,

e) dodatek č. 22 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72,
příspěvkové organizace,

f) dodatek č. 23 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové
organizace,

g) dodatek č. 22 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24,
příspěvkové organizace,

dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu s účinností od 1. 10. 2016
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.09.2016
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

ROaVZ/ZMOb/2.0008/16
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty
„Snížení energetické náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a „Snížení
energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě –
Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“
 
Usnesení číslo: 0276/ZMOb-Sle/1418/12

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické

náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230“ a o předpokládaném předfinancování
a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu ve výši 632 687,22 Kč a o
předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu v roce 2017 ve výši 421
791,48 Kč, a to za splnění udělení souhlasu rady města, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 20.12.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
2) rozhodlo
 podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Snížení energetické

náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova
51/300“ a o předpokládaném předfinancování a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu
městského obvodu ve výši 1 227 383,10 Kč a o předpokládaném předfinancování dotace z
rozpočtu městského obvodu v roce 2017 ve výši 818 255,40 Kč, a to za splnění udělení souhlasu
rady města, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 20.12.2016

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)



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 14/14

VV/ZMOb/8.0011/16
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 17.5.2016 do 19.8.2016
 
Usnesení číslo: 0277/ZMOb-Sle/1418/12

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 17.5.2016

do 19.8.2016 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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