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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 19.09.2019

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0123/ZMOb-Sle/1822/6 VV/
ZMOb/8.0015/19

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

0124/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0085/19

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
- Stavební bytové družstvo Nová Huť /zkratka
SBD NH/

0125/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0082/19

Prodej pozemků p.č. 964/6, p.č. 973/5, p.č.
973/6 a p.č. 980/5 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - Stavební bytové družstvo Nová Huť /
zkratka SBD NH/

0126/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0067/19

Záměr prodeje pozemku p.č. 4192/2 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0127/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0068/19

Záměr prodeje pozemku p.č. 509/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0128/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0069/19

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava

0129/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0070/19

Záměr prodeje pozemků p.č. 2399/1 a p.č.
1946/103 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0130/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0071/19

Záměr prodeje pozemku p.č. 3292/3 a části
pozemku p.č. 3294/1 (označena p.č. 3294/4) v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0131/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0072/19

Záměr prodeje pozemku p.č. 533/2 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0132/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0073/19

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0133/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0074/19

Záměr prodeje pozemku p.č. 186 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava

0134/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0075/19

Záměr prodeje pozemku p.č. 302/44 v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava

0135/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0076/19

Záměr prodeje pozemku p.č.st. 166/1 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je
stavba, a to budova č.p. 277 (ul. Koněvova)

0136/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0077/19

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1115 v k.ú.
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. U
Sýpky), od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových

0137/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0078/19

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú.
Koblov, obec Ostrava (ul. Antošovická), od

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Moravskoslezského kraje - Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkové
organizace

0138/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0079/19

Bezúplatné nabytí podílu na pozemku p.č. 227/1
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0139/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0080/19

Bezúplatné nabytí podílu na pozemku p.č. 227/1
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0140/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0081/19

Dohoda o zrušení kupní smlouvy a prodej části
pozemku p.č. 5645 (označena p.č. 5645/2) v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0141/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0083/19

Koupě pozemku p.č. 393/3 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava - AMISTA investiční společnost,
a.s.

0142/ZMOb-Sle/1822/6 MS/
ZMOb/4.0084/19

Záměr prodeje pozemků, jejichž součástmi jsou
stavby - na ulicích Štěpaňákova a Muglinovská
v MOb Slezská Ostrava

0143/ZMOb-Sle/1822/6 FaR/
ZMOb/9.0018/19

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0144/ZMOb-Sle/1822/6 FaR/
ZMOb/9.0019/19

Odpis pohledávky - SCP first payment of
receivables s.r.o.

0145/ZMOb-Sle/1822/6 FaR/
ZMOb/9.0020/19

Splátkový kalendář

0146/ZMOb-Sle/1822/6 FaR/
ZMOb/9.0021/19

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I.pololetí roku 2019

0147/ZMOb-Sle/1822/6 FaR/
ZMOb/9.0022/19

Rozpočtová opatření

0148/ZMOb-Sle/1822/6 FaR/
ZMOb/9.0017/19

Dodatek č. 1 k „Zásadám pro použití prostředků
Sociálního fondu zaměstnanců statutárního
města Ostravy zařazených do Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava“

0149/ZMOb-Sle/1822/6 VV/
ZMOb/8.0014/19

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v
samostatné působnosti - změna usnesení

0150/ZMOb-Sle/1822/6 INV/
ZMOb/12.0001/19

Zapojení městského obvodu Slezská Ostrava do
místní Agendy 21

0151/ZMOb-Sle/1822/6 DaVZ/
ZMOb/2.0004/19

Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu
na podporu poskytování sociálních služeb pro
rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu

0152/ZMOb-Sle/1822/6 VV/
ZMOb/8.0016/19

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 1.6.2019
do 23.8.2019

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0015/19
Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0123/ZMOb-Sle/1822/6

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Ing. Martina Vidury a paní Marty Glembové, o ověření zápisu

z 5.  zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 20.06.2019, bez
výhrad.

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

dne 19.09.2019, pana Ing. Martina Karpa a paní Mgr. Ivetu Vojtěchovskou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0085/19
Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví - Stavební bytové družstvo Nová Huť /
zkratka SBD NH/
 
Usnesení číslo: 0124/ZMOb-Sle/1822/6

180

k usnesení č. 0125/ZMOb-Sle/1822/6
 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, ve znění přílohy č. 1 předloženého

materiálu, se spoluvlastníkem:

Stavební bytové družstvo Nová Huť /zkratka SBD NH/
sídlo: Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava
IČO: 000 50 831

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0082/19
Prodej pozemků p.č. 964/6, p.č. 973/5, p.č. 973/6 a p.č. 980/5 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava - Stavební bytové družstvo Nová Huť /zkratka SBD NH/
 
Usnesení číslo: 0125/ZMOb-Sle/1822/6

180

k usnesení č. 0124/ZMOb-Sle/1822/6
 
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

1) rozhodlo
 o prodeji nemovitých věcí v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

- pozemku p.č. 964/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 302 m2,
- pozemku p.č. 973/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m2,
- pozemku p.č. 973/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m2,
- pozemku p.č. 980/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2,

kupujícímu:

Stavební bytové družstvo Nová Huť /zkratka SBD NH/
sídlo: Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava
IČO: 000 50 831

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.775.380,- Kč, splatnou do 30 dnů ode dne uveřejnění
příslušné smlouvy prostřednictvím registru smluv, a s tím, že návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí bude podán až po zaplacení kupní ceny,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím
registru smluv;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0067/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 4192/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0126/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas k záměru města prodat

pozemek p.č. 4192/2, trvalý travní porost, o výměře 501 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0068/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 509/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0127/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 nesouhlas k záměru města prodat

pozemek p.č. 509/1, zahrada, o výměře 5610 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0069/19
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0128/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas k záměru města prodat pozemky v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, konkrétně:

- pozemek p.č. 588/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 375 m2,
- pozemek p.č. 588/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 506 m2,
- pozemek p.č. 588/3, zahrada, o výměře 541 m2,
- pozemek p.č. 585, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2,
- pozemek p.č. 592, zahrada, o výměře 696 m2,
- pozemek p.č. 1876/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 318 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0070/19
Záměr prodeje pozemků p.č. 2399/1 a p.č. 1946/103 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0129/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas k záměru města prodat

pozemek p.č. 1946/103, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) vydává
 nesouhlas k záměru města prodat

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

pozemek p.č. 2399/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 401 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0071/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 3292/3 a části pozemku p.č. 3294/1 (označena p.č. 3294/4)
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0130/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas k záměru města prodat nemovité věci v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) část pozemku p.č. 3294/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4161 m2, která je
vymezena geometrickým plánem č. 4368-95/2019 ze dne 03.07.2019 a v něm označena jako:

- pozemek p.č. 3294/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m2,

b) pozemek p.č. 3292/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0072/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 533/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0131/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 nesouhlas k záměru města prodat

pozemek p.č. 533/2, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 5145 m2, v obci Ostrava, k.ú.
Slezská Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0073/19 180

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Záměr prodeje části pozemku p.č. 5054/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0132/ZMOb-Sle/1822/6
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas k záměru města prodat

část pozemku p.č. 5054/1, zahrada, o výměře 2787 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, která
je vymezena geometrickým plánem č. 4367-96/2019 ze dne 22.07.2019 a označena v něm takto:

- díl “a” pozemku p.č. 5054/1, zahrada, o výměře 42 m2, který je uvedeným geometrickým plánem
přisloučen k pozemku p.č. 5054/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0074/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 186 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0133/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas k záměru města prodat

pozemek p.č. 186, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 3438 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0075/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 302/44 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0134/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) vydává
 souhlas k záměru města prodat

pozemek p.č. 302/44, zahrada, o výměře 1061 m2, v obci Ostrava, k.ú. Hrušov,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0076/19
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 166/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je
stavba, a to budova č.p. 277 (ul. Koněvova)
 
Usnesení číslo: 0135/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

pozemku p.č.st. 166/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 277, bytový dům, (adresa místa: Koněvova
277/102, Ostrava-Heřmanice), a to včetně všech součástí a příslušenství;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0077/19
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1115 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. U
Sýpky), od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Usnesení číslo: 0136/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí

pozemku p.č. 1115, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1573 m2, v obci Ostrava, k.ú.
Kunčice nad Ostravicí,

od vlastníka:

Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 697 97 111

a o uzavření příslušné smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2020
vedoucí odboru majetkové správy

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0078/19
Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Antošovická),
od Moravskoslezského kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové
organizace
 
Usnesení číslo: 0137/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí:

- pozemku p.č. 1986/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 109 m2, v obci Ostrava,
k.ú. Koblov,
- pozemku p.č. 1986/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m2, v obci Ostrava,
k.ú. Koblov, vymezeném geometrickým plánem č. 1330-247/2018 ze dne 11.02.2019, který
vznikl sloučením pozemku p.č. 1986/10, o výměře 29 m2, v obci Ostrava, k.ú. Koblov, a části
pozemku p.č. 1986/1 v obci Ostrava, k.ú. Koblov, o výměře 7 m2, označené v tomto geometrickém
plánu jako díl "a", přičemž tento geometrický plán není dosud zapsán v katastru nemovitostí,

od vlastníka:

Moravskoslezský kraj
sídlo: ul. 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 708 90 692
se svěřeným majetkem kraje hospodaří:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 000 95 711

a o uzavření příslušné smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.03.2020
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0079/19
Bezúplatné nabytí podílu na pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0138/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí podílu na pozemku p.č. 227/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře

307 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, konkrétně podílu o velikosti id. 1/22 na uvedeném
pozemku, od vlastníka:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

XXXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXX

a o uzavření příslušné smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2020
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0080/19
Bezúplatné nabytí podílu na pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0139/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o bezúplatném nabytí podílu na pozemku p.č. 227/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře

307 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, konkrétně podílu o velikosti id. 1/22 na uvedeném
pozemku, od vlastníků:

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

a o uzavření příslušné smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.01.2020
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0081/19
Dohoda o zrušení kupní smlouvy a prodej části pozemku p.č. 5645 (označena p.č.
5645/2) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0140/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu, s

kupujícím:

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

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

2) rozhodlo
 o prodeji

části pozemku p.č. 5645, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 320 m2, v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, která je vymezena geometrickým plánem č. 4153-134/2017 ze dne
13.06.2017 a označena v něm jako:

- pozemek p.č. 5645/2, zastavěná plocha, o výměře 2 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

kupujícímu:

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

za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.300,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0083/19
Koupě pozemku p.č. 393/3 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - AMISTA investiční
společnost, a.s.
 
Usnesení číslo: 0141/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o koupi

pozemku p.č. 393/3, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 6476 m2, v obci
Ostrava, k.ú. Muglinov,

od vlastníka (podílníci):

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční
společnost, a.s.
sídlo: 186 00 Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3
IČO: 714 90 469
obhospodařování majetku v podílovém fondu:
AMISTA investiční společnost, a.s.
sídlo: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
IČO: 274 37 558

za kupní cenu ve výši 7.641.680,- Kč včetně DPH,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

a o uzavření příslušné smlouvy;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0084/19
Záměr prodeje pozemků, jejichž součástmi jsou stavby - na ulicích Štěpaňákova a
Muglinovská v MOb Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0142/ZMOb-Sle/1822/6

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
  že nemá záměr prodat:

a) pozemek p.č. 761, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 189 m2, v k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 635, objekt k bydlení (adresa
místa: Štěpaňákova 635/15, Ostrava - Kunčice), a to včetně všech součástí a příslušenství,

b) pozemek p.č. 762, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 187 m2, v k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 634, objekt k bydlení (adresa
místa: Štěpaňákova 634/13, Ostrava - Kunčice), a to včetně všech součástí a příslušenství,

c) pozemek p.č. 763, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m2, v k.ú. Kunčice nad
Ostravicí, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 633, objekt k bydlení (adresa
místa: Štěpaňákova 633/11, Ostrava - Kunčice) a to včetně všech součástí a příslušenství,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2019
vedoucí odboru majetkové správy

2) rozhodlo
 že nemá záměr prodat:

a) pozemek p.č.st. 652, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 220, objekt k bydlení (adresa
místa: Muglinovská 220/82, Ostrava - Muglinov), a to včetně všech součástí a příslušenství,

b) pozemek p.č.st. 653, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 140 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 166, objekt k bydlení (adresa
místa: Muglinovská 166/84, Ostrava - Muglinov), a to včetně všech součástí a příslušenství,

c) pozemek p.č.st. 655, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 141 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 205, objekt k bydlení (adresa
místa: Muglinovská 205/80, Ostrava - Muglinov), a to včetně všech součástí a příslušenství,

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.12.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0018/19
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0143/ZMOb-Sle/1822/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout dotace z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům dle návrhů uvedených

v příloze č. 1 předloženého materiálu

a

uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu, ve znění návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého
materiálu, s žadateli dle tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.10.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0019/19
Odpis pohledávky - SCP first payment of receivables s.r.o.
 
Usnesení číslo: 0144/ZMOb-Sle/1822/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 odepsat pohledávku v celkové výši 54.084,16 Kč za obchodní společností SCP first payment of

receivables s.r.o., IČO: 02639564, se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0020/19
Splátkový kalendář
 
Usnesení číslo: 0145/ZMOb-Sle/1822/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXXXXXXX
XXXXXXX ročník 1984, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXX týkající se dluhu vzniklého z nájmu a služeb spojených s užíváním bytu a dluh z
vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle
důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu
1) projednalo
 žádost pana XXXXXXXXX XXXXX, ročník XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu vzniklého z nájmu
bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu); předmětná žádost tvoří přílohu č.
1 předloženého materiálu,

 
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0021/19
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I.pololetí roku
2019
 
Usnesení číslo: 0146/ZMOb-Sle/1822/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

roku 2019“, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0022/19
Rozpočtová opatření
 
Usnesení číslo: 0147/ZMOb-Sle/1822/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

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

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0017/19
Dodatek č. 1 k „Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu zaměstnanců
statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
a členů Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava“
 
Usnesení číslo: 0148/ZMOb-Sle/1822/6

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

1) schvaluje
 Dodatek č. 1 k „Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního

města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a členů Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava“, s účinností od 01.10.2019.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.09.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0014/19
Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti - změna usnesení
 
Usnesení číslo: 0149/ZMOb-Sle/1822/6

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 s účinností od 01.10.2019 bod 1 písm. a) a c) svého usnesení č. 0604/ZMOb-Sle/1822/1 ze

dne 22.11.2018, ve znění usnesení č. 0025/ZMOb-Sle/1822/2 ze dne 20.12.2018 a usnesení č.
0086/ZMOb-Sle/1822/4 ze dne 17.4.2019, kterým

1) svěřuje

starostovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

a) starosta pan Richard Vereš:

- zastupování městského obvodu navenek;

- informování veřejnosti o činnosti městského obvodu;

- zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů;

- zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených
zvláštními zákony,

jmenování a odvolávání jejich členů;

- zajišťování úkolů na úsecích:

integrovaného záchranného systému,

krizového řízení,

hospodářských opatření pro krizové stavy v rozsahu svěřeném městskému obvodu obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění;

- odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování
přiměřenosti

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, včetně odpovědnosti
za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského
obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi;

- předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě
městského obvodu podle příslušné pravomoci;

- bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly
vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání
veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi;

- odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k
odstranění
zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského obvodu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem;

- spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku;

- na úseku dotací a veřejných zakázek;

- na úseku investiční výstavby;

- na úseku právního odboru;

- na úseku informačních technologií a bezpečnosti;

- udělování záštity za konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí;

- připojování městského obvodu ke kampaním a oslavám prostřednictvím demonstrace názoru,
jako např. ke kampani "Vlajka pro Tibet" a k oslavě mezinárodního svátku "Den země";

c) místostarosta pan Vladimír Lyčka na úsecích:

- technické správy budov,

a to takto:

1) svěřuje

starostovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

a) starosta pan Richard Vereš:

- zastupování městského obvodu navenek;

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

- informování veřejnosti o činnosti městského obvodu;

- zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů;

- zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených
zvláštními zákony,

jmenování a odvolávání jejich členů;

- zajišťování úkolů na úsecích:

integrovaného záchranného systému,

krizového řízení,

hospodářských opatření pro krizové stavy v rozsahu svěřeném městskému obvodu obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění;

- odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování
přiměřenosti
a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, včetně odpovědnosti
za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského
obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi;

- předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě
městského obvodu podle příslušné pravomoci;

- bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly
vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání
veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi;

- odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k
odstranění
zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského obvodu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem;

- spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku;

- na úseku dotací a veřejných zakázek;

- na úseku investiční výstavby;

- na úseku právního odboru;

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

- na úseku informačních technologií a bezpečnosti;

- udělování záštity za konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí;

- připojování městského obvodu ke kampaním a oslavám prostřednictvím demonstrace názoru,
jako např. ke kampani "Vlajka pro Tibet" a k oslavě mezinárodního svátku "Den země";

- na úseku odboru kanceláře starosty.

c) místostarosta pan Vladimír Lyčka na úsecích odborů:

- technické správy;

- hospodářské správy.
 
 

(zn. předkl.)
INV/ZMOb/12.0001/19
Zapojení městského obvodu Slezská Ostrava do místní Agendy 21
 
Usnesení číslo: 0150/ZMOb-Sle/1822/6

230

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o připojení městského obvodu Slezská Ostrava k Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje

prostřednictvím místní Agendy 21 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Ondřej Klučka, T: 30.11.2019
vedoucí odboru investiční výstavby

2) rozhodlo
 ustanovit starostu Richarda Vereše odpovědným politikem pro místní Agendu 21.
 
 

(zn. předkl.)
DaVZ/ZMOb/2.0004/19
Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních
služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
 
Usnesení číslo: 0151/ZMOb-Sle/1822/6

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 podat žádost do Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města
Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a to za splnění podmínky udělení souhlasu
rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lucie Žurková, T: 25.10.2019

vedoucí odboru dotací a veřejných zakázek
 

(zn. předkl.)

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

VV/ZMOb/8.0016/19
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 1.6.2019 do 23.8.2019
 
Usnesení číslo: 0152/ZMOb-Sle/1822/6

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 1.6.2019

do 23.8.2019 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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