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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
starostka 

     

 

  

Pozvánka 

 

Pozvánka 

na 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu  

konané dne 13.09.2018 
 

Místo konání: zasedací sál č. 306 

Začátek jednání: 9:00 hodin 

 
 

Návrh programu: 

Časový rozvrh: 

09:00 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení 

Nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu městského 

obvodu, složení slibu 

Určení ověřovatelů 

Schválení programu zasedání 

Organizační záležitosti 

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva na statutární orgány 

právnických osob zřízených městským obvodem 

Projednávání materiálů  

11:00 – 11:30 Přestávka 

11:30 Projednávání materiálů 

Různé 

Závěr 

Časový rozvrh jednání se může z důvodu většího počtu projednávaných materiálů 
protáhnout. V takovémto případě bude následovat přestávka od 13:30 – 13:45 hod. 

Seznam materiálů k projednání: 

Číslo 
materiálu Věc Předkládá 

01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu 

za období od 17.05.2018 do 15.08.2018 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 
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Číslo 
materiálu Věc Předkládá  

01/VED/03 Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2018 Kontrolní 

výbor ZMOb 
 

02/OFR/01 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2018 Finanční výbor 

ZMOb 
 

02/OFR/02 Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za I. pololetí roku 2018 

Bc. Lucie 

Feiková, 

místostarostka 

 

02/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávky Bc. Lucie 

Feiková, 

místostarostka 

 

02/OFR/04 Návrh na odpis pohledávek 

 

Bc. Lucie 

Feiková, 

místostarostka 

 

04/OM/01 Žádost o koupi pozemku parc. č. 2020/6 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. Jílová) 

 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 
 

04/OM/02 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek 

parc. č. st. 1113 a část pozemku parc. č. 193/4 v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/03 Návrh na vyřazení domu č. p. 1738, Partyzánské nám 2, 3, 

ze seznamu domů prodávaných pouze po bytových jednotkách 

včetně garáží a ateliérů a návrh na prodej jednotky č. 1738/901 

v tomto domě 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 
 

04/OM/04 Návrh na vyřazení domu č. p. 1872, 28. října 114, ze seznamu 

domů prodávaných pouze po bytových jednotkách včetně 

garáží a ateliérů a návrh záměru prodat jednotky včetně 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka  

04/OM/05 Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 1133/12 

a parc. č. 1133/3 a části pozemku parc. č. 1133/2 

vše v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita U Parku, 

Hrušovská) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 
 

04/OM/06 Návrh na prodej pozemku p. p. č. 84/3 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava  Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/07 Žádost o koupi částí pozemku parc. č. 1048/1 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (výstavba trafostanice) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

 



Statutární město Ostrava          Pozvánka 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
starostka 

 

3/5 

Číslo 
materiálu Věc Předkládá  

04/OM/08 Žádost o koupi pozemků parc. č. 425/1, č. 425/8, č. 957/4 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 
 

04/OM/09 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu pozemku 

parc. č. 2640/42 pod bytovým domem č. p. 1879/1 

(Foerstrova 17), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/10  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1289/1, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/11  Žádost o koupi části pozemku parc. č. 147/1 a části pozemku 

parc. č. 3479/4 vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Pivovarská, Vojanova) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/12 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2620/71 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Janovského) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/13 Návrh na prodej pozemků parc. č. 753/2 a parc. č. 753/3 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Škroupova) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/14 Návrh na prodej pozemku p. p. č. 372/18 v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava (lokalita ul. Kosmova) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/15 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1289/29, jehož součástí 

je stavba bez čp/če, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

vnitroblok Českobratrská) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/16 Žádost o stanovisko k záměru města svěřit zpevněnou plochu 

na částech pozemků parc. č. 2356/74 a parc. č. 2356/73, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita křižovatky 

ul. Varenská a Hornopolní) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 
 

04/OM/17 Žádost o koupi části pozemku p. p. č. 966/7, k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava (lokalita ul. Palackého) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/18 Návrh záměru města prodat část pozemku p. č. st. 908 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie Podlipské) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/19 Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu nebo prodeji části 

pozemku parc. č. 1526/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Kochanova) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/20 Žádost o koupi pozemků parc. č. 1581/107 a parc. č. 1581/15 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Mánesova) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 
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Číslo 
materiálu Věc Předkládá  

04/OM/21 Návrh na zrušení věcného práva předkupního k jednotkám 

vymezeným v domě č. p. 891, stojícím na pozemku parc. č. 1209 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

04/OM/22 Žádost o stanovisko k záměru prodeje části pozemku 

parc. č. 1343/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Soukenická) 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

05/OŠR/01 Návrh na poskytnutí  programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast kultury (uměleckých aktivit - 

vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) 

v roce 2018 - 2. kolo 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 
 

05/OŠR/02 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické výchovy, 

volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit v roce 2018 - 

2. kolo 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 
 

05/OŠR/03 Návrh změn zřizovacích listin PO Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 

 

05/OŠR/04 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí pro projekt „Vybudování retenční nádrže u objektu 

ZŠO Gebauerova - Ibsenova 36“ 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 

 

05/OŠR/05 Návrh souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 

na rok 2019 pro poskytovatele sociálních služeb 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 

 

05/OŠR/06 Návrh na souhlas přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace 

z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 

„Energetické úspory v BD Úprkova 11“ 

 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 

 

 

05/OŠR/07 Návrh na přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace 

z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 

„Ostrčilova - inovace“ 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 

 

05/OŠR/08 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí pro projekt „Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku 

od Dětského ráje po ul. Na Bělidle“ 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 

 

05/OŠR/09 Návrh na podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekt „Energetické úspory v BD 

Fügnerova 6 a Tyršova 25“ 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 

 

05/OŠR/10 Návrh opravy usnesení č. 0310/ZMOb1418/20/18 ze dne 

08.02.2018 

Ing. Vít 

Macháček, 

místostarosta 
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Číslo 
materiálu Věc Předkládá  

07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky 

a podněty podané členy zastupitelstva městského obvodu 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

07/OVV/02 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. Petra 

Bernfeldová, 

starostka 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petra Bernfeldová v. r. 

starostka 
 


