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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0040/ZMOb1822/2/18 01/VED/01 Stanovení člena zastupitelstva městského obvodu 

dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce 

0041/ZMOb1822/2/18 01/VED/02 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady 

výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněnému členu zastupitelstva 

0042/ZMOb1822/2/18 01/VED/03 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 16.08.2018 do 25.11.2018 

0043/ZMOb1822/2/18 01/VED/04 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0044/ZMOb1822/2/18 01/VED/05 Návrh na vydání zásad pro čerpání prostředků 

ze sociálního fondu 

0045/ZMOb1822/2/18 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na rok 2018 

0046/ZMOb1822/2/18 02/OFR/02 Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz na rok 2019 

0047/ZMOb1822/2/18 02/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0048/ZMOb1822/2/18 02/OFR/04 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

0049/ZMOb1822/2/18 04/OM/01 Návrh prodat jednotku č. 2952/22 a jednotku 

č. 1872/601 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0050/ZMOb1822/2/18 04/OM/02 Návrh záměru na prodej jednotky č. 1799/901 včetně 

podílu na společných částech domu a pozemku 

parc. č. 464/20, Puchmajerova 9, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

0051/ZMOb1822/2/18 04/OM/03 Žádost o stanovisko k záměru směny části pozemku 

parc. č. 61/1 a části pozemku parc. č. st. 118, 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Wintrova, 

Sokolská tř.) 

0052/ZMOb1822/2/18 04/OM/04 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parc. č. 3716 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. Škrétova) 

0053/ZMOb1822/2/18 04/OM/05 Žádost o svěření pozemku parc. č. 2976/1 a pozemku 

parc. č. 2976/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

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

ul. Železárenská) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0054/ZMOb1822/2/18 04/OM/06 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických 

podílů pozemků parc. č. 1133/9 (U Parku 1a), 

parc. č. 2362/15 (Sládkova 27a), parc. č. 2206/60 

(Gen. Píky 28) a parc. č. 4158 (Nádražní 145), 

vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pod stavbami cizích vlastníků 

0055/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/01 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „Terénní práce 2019“ 

0056/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/02 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpora 

volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019“ 

0057/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/03 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt 

„Pod jednou střechou“ 

0058/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/04 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Senioři 

poznávají Ostravu a Ratiboř“ 

0059/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/05 Návrh na podání žádosti o nenávratný finanční 

příspěvek pro projekt „Se seniory od Ostravy 

po Čadcu“ 

0060/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/06 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí pro projekt „Energetické 

úspory ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště 

Ibsenova“ 

0061/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/07 Žádost //////////////////////// o peněžitý dar 

0062/ZMOb1822/2/18 05/OŠR/08 Návrh na podání přihlášky do soutěže Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR s názvem „Obec přátelská 

seniorům“ pro rok 2019 

0063/ZMOb1822/2/18 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

 

Stanovení člena zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněného 
pro výkon funkce 
  
Usnesení číslo: 0040/ZMOb1822/2/18 

01/VED/01 

k usnesení č. 0079/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost Ing. Valentiny Vaňkové o schválení výkonu funkce místostarostky jako uvolněné 

členky zastupitelstva městského obvodu, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) stanovuje 

  
s účinností od 21. prosince 2018 počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva městského 

obvodu na čtyři 

  
3) určuje 

  
s účinností od 21. prosince 2018 tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva městského 

obvodu dlouhodobě uvolněni: 

- funkce čtyř místostarostů 

  
4) stanovuje 

  
datum účinnosti dlouhodobého uvolnění členky zastupitelstva městského obvodu 

Ing. Valentiny Vaňkové od 21. prosince 2018 

  
5) ukládá 

  
realizovat body 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: 28.12.2018 
  
  

Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 0041/ZMOb1822/2/18 

01/VED/02 

k usnesení č. 0081/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) stanovuje 

  
v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je podnikající 

fyzickou osobou provozující samostatnou výdělečnou činnost, náhradu výdělku ušlého 

v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 250,- Kč/hod., maximálně do výše 

10.000,- Kč v souhrnu za kalendářní měsíc 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: 28.12.2018 
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Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období 
od 16.08.2018 do 25.11.2018 
  
Usnesení číslo: 0042/ZMOb1822/2/18 

01/VED/03 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období 

od  16.08.2018 do 25.11.2018 

  
  
  

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0043/ZMOb1822/2/18 

01/VED/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od 09.08.2018 

do 18.11.2018 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
  
  

Návrh na vydání zásad pro čerpání prostředků ze sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0044/ZMOb1822/2/18 

01/VED/05 

k usnesení č. 0149/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) vyhrazuje 

  
si pravomoc přijmout Zásady pro čerpání prostředků ze sociálního fondu 

  
2) vydává 

  
s účinností od 01.01.2019 Zásady pro čerpání prostředků ze sociálního fondu 

  
3) ukládá 

  
realizovat body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: 28.12.2018 
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Návrh na rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0045/ZMOb1822/2/18 

02/OFR/01 

k usnesení č. 0071/RMObM1822/2/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 15/2018 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 

2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto: 

příjmy celkem po konsolidaci 487 820 tis. Kč 

v tom:   

daňové příjmy 49 796 tis. Kč 

nedaňové příjmy 142 723 tis. Kč 

kapitálové příjmy 7 700 tis. Kč 

přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO 287 601 tis. Kč 

financování třída 8 59 866 tis. Kč 

financování - splátka úvěru - 2 750 tis. Kč 

celkové zdroje 544 936 tis. Kč 

výdaje celkem po konsolidaci 544 936 tis. Kč 

v tom:   

běžné výdaje 428 883 tis. Kč 

kapitálové výdaje 116 053 tis. Kč 

 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 31.12.2018 
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Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0046/ZMOb1822/2/18 

02/OFR/02 

k usnesení č. 0072/RMObM1822/2/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

příjmy celkem po konsolidaci 494 238 tis. Kč 

v tom:   

daňové příjmy 71 630 tis. Kč 

nedaňové příjmy 150 219 tis. Kč 

kapitálové příjmy 25 640 tis. Kč 

přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO 246 749 tis. Kč 

financování třída 8 45 123 tis. Kč 

financování - splátka úvěru - 2 750 tis. Kč 

celkové zdroje 536 611 tis. Kč 

výdaje celkem po konsolidaci 536 611 tis. Kč 

v tom:   

běžné výdaje 416 530 tis. Kč 

kapitálové výdaje 120 081 tis. Kč 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

c) střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 31.12.2018 
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Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0047/ZMOb1822/2/18 

02/OFR/03 

k usnesení č. 3417/RMOb1418/93/18 
k usnesení č. 0027/RMOb1822/2/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
a) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 28.446,00 Kč 

b) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelé 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 90.736,90 Kč 

  
2) ukládá 

  
realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 10.01.2019 
  
  

Žádost o prominutí poplatků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0048/ZMOb1822/2/18 

02/OFR/04 

k usnesení č. 0028/RMOb1822/2/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost ////////////////// ze dne 07.10.2018 o prominutí poplatků z prodlení ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
a) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 100 %, tj. v částce 127.615,00 Kč dlužníkovi - 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit 

věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 65 Ro 2491/99 

b) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 100 %, tj. v částce 136.504,42 Kč dlužníkovi - 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit 

věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 55 C 110/99 

 

c) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky 658.199,00 Kč, 

tj. 592.379,00 Kč dlužníkovi - //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 

které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně 

čj. 9 C 303/2003 
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3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 10.01.2019 
  
  

Návrh prodat jednotku č. 2952/22 a jednotku č. 1872/601 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0049/ZMOb1822/2/18 

04/OM/01 

k usnesení č. 0095/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
a) prodat jednotku č. 2952/22 - byt, v domě č. p. 2952, stojícím na pozemku parc. č. 1372/13, 

včetně podílu 7255/156333 na společných částech domu a pozemku parc. č. 1372/13 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, //////////////////////////////////////////////////////////////////////, 

za kupní cenu 920 000,- Kč, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

b) prodat jednotku č. 1872/601 - jiný nebytový prostor, v domě č. p. 1872, stojícím 

na pozemku parc. č. 2620/42, včetně podílu 1609/111303 na společných částech domu 

a pozemku parc. č. 2620/42 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

nájemci ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu 

150 000,- Kč, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 

přičemž jednotliví kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku 

příslušejícího k prodávané jednotce a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostu Ing. Davida Witosze k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: 31.01.2019 
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Návrh záměru na prodej jednotky č. 1799/901 včetně podílu na společných 
částech domu a pozemku parc. č. 464/20, Puchmajerova 9, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0050/ZMOb1822/2/18 

04/OM/02 

k usnesení č. 0039/RMOb1822/2/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti EXELEX s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 

Blahoslavova 1537/3, PSČ 702 00, IČ 25898094, o koupi jednotky č. 1799/901 v domě 

č. p. 1799, Puchmajerova 9, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
neschválit záměr prodat jednotku č. 1799/901 - nebytový prostor, vymezenou v domě 

č. p. 1799, Puchmajerova 9, stojícím na pozemku parc. č. 464/20, zastavěná plocha a nádvoří, 

s příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu 6030/101531 na společných částech domu, 

a pozemku parc. č. 464/20, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava  

  
3) ukládá 

  
informovat žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: 28.02.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru směny části pozemku parc. č. 61/1 a části 
pozemku parc. č. st. 118, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita 
ul. Wintrova, Sokolská tř.) 
  
Usnesení číslo: 0051/ZMOb1822/2/18 

04/OM/03 

k usnesení č. 0045/RMOb1822/2/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost  Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru směny části pozemku parc. č. 61/1, 

ost. plocha, jiná plocha, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, o výměře 185 m
2
 za část pozemku parc. č. st. 118, 

zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 62 m
2
 ve vlastnictví 

///////////////////////////////////////////////////, oddělenou dle geometrického plánu č. 2265-66c/2018 

ze dne 03.05.2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 118/5 vše v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru směnit část pozemku parc. č. 61/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, o výměře 185 m
2
 dle předběžného zákresu vyplývajícího z přílohy 3B předloženého 

materiálu za část pozemku parc. č. st. 118, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 62 m
2
 

ve vlastnictví ///////////////////////////////////////////////////, oddělenou dle geometrického plánu č. 2265-

66c/2018 ze dne 3.5.2018 a nově označenou jako pozemek parc. č. st. 118/5 vše v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: 31.01.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3716 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Škrétova) 
  
Usnesení číslo: 0052/ZMOb1822/2/18 

04/OM/04 

k usnesení č. 3466/RMOb1418/94/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parc. č. 3716 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat  část pozemku parc. č. 3716, ostatní 

plocha, zeleň, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: 15.01.2019 
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Žádost o svěření pozemku parc. č. 2976/1 a pozemku parc. č. 2976/6, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ul. Železárenská) 
  
Usnesení číslo: 0053/ZMOb1822/2/18 

04/OM/05 

k usnesení č. 0104/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
požádat statutární město Ostrava o označení pozemků: 

 parc. č. 2976/1, ostatní plocha, jiná plocha 

 parc. č. 2976/6, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba  

vše v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Železárenská), jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou  k podpisu žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: 15.01.2019 
  
  

Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1133/9 
(U Parku 1a), parc. č. 2362/15 (Sládkova 27a), parc. č. 2206/60 (Gen. Píky 28) 
a parc. č. 4158 (Nádražní 145), vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
pod stavbami cizích vlastníků 
  
Usnesení číslo: 0054/ZMOb1822/2/18 

04/OM/06 

k usnesení č. 3572/RMOb1418/96/18 
k usnesení č. 0070/RMOb1822/2/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádosti vlastníků jednotek č. 3068/17, č. 3068/11 a č. 3068/31 v domě č. p. 3068 (U Parku 1a), 

stojícím na pozemku parc. č. 1133/9, vlastníků jednotek č. 2988/3, č. 2988/21 a č. 2988/64 

v domě č. p. 2988 (Sládkova 27a), stojícím na pozemku parc. č. 2362/15, vlastníka jednotky 

č. 2898/16 v domě č. p. 2898 (Gen. Píky 28), stojícím na pozemku parc. č. 2206/60, vlastníka 

jednotky č. 2775/15 v domě č. p. 2775 (Nádražní 145), stojícím na pozemku parc. č. 4158, 

vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
záměr prodat: 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 3068 (U Parku 1a) ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/17 (byt) 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 3068 (U Parku 1a) ve výši 672/35064 příslušející k jednotce č. 3068/31 (byt) 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 3068 (U Parku 1a) ve výši 672/35064 příslušející k jednotce č. 3068/11 (byt) 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2362/15, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 2988 (Sládkova 27a) v celkové výši 661/52251 příslušející k jednotce č. 2988/21 (byt) 

a ke spoluvlastnickému podílu na jednotce č. 2988/96 (jiný nebytový prostor) 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2362/15, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 2988 (Sládkova 27a) v celkové výši 751/52251 příslušející k jednotce č. 2988/64 (byt) 

a ke spoluvlastnickému podílu na jednotce č. 2988/96 (jiný nebytový prostor) 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2362/15, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 2988 (Sládkova 27a) v celkové výši 663/52251 příslušející k jednotce č. 2988/3 (byt) 

a ke spoluvlastnickému podílu na jednotce č. 2988/96 (jiný nebytový prostor) 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/60, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 2898 (Gen. Píky 28) v celkové výši 260/13996 příslušející k jednotce č. 2898/16 (byt) 

 spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 4158, zastavěná plocha a nádvoří, pod domem 

č. p. 2775 (Nádražní 145) v celkové výši 726/29306 příslušející k jednotce č. 2775/15 (byt) 

a ke spoluvlastnickému podílu na jednotce č. 2775/41 (jiný nebytový prostor) 

vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z  vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
zajistit zveřejnění záměru dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: 15.01.2019 
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Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Terénní 
práce 2019“ 
  
Usnesení číslo: 0055/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/01 

k usnesení č. 3495/RMOb1418/94/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 

pro rok 2019 vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci 

s Úřadem vlády ČR pro projekt „Terénní práce 2019“ dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

b) spolufinancování projektu „Terénní práce 2019“ dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu podmíněné získáním dotace z dotačního programu Podpora terénní práce 

pro rok 2019 vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci 

s Úřadem vlády ČR 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.12.2018 
  
  

Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpora volnočasových aktivit 
seniorů v MOaP v roce 2019“ 
  
Usnesení číslo: 0056/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/02 

k usnesení č. 0021/RMOb1822/1/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci z dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na realizaci projektu „Podpora volnočasových 

aktivit seniorů v MOaP v roce 2019“ dle důvodové zprávy 

b) spolufinancování projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019“ 

dle důvodové zprávy, podmíněné výběrem projektu k financování poskytovatelem dotace 
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2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.12.2018 
  
  

Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Pod jednou střechou“ 
  
Usnesení číslo: 0057/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/03 

k usnesení č. 0131/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 pro projekt „Pod jednou střechou“ 

dle důvodové zprávy 

b) spolufinancování a předfinancování projektu „Pod jednou střechou“ dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu k podpoře poskytovatelem dotace 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu žádosti o dotaci 

dle bodu 1a) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 22.02.2019 
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Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Senioři poznávají Ostravu 
a Ratiboř“ 
  
Usnesení číslo: 0058/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/04 

k usnesení č. 0132/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 pro projekt „Senioři poznávají Ostravu 

a Ratiboř“ dle důvodové zprávy 

b) spolufinancování a předfinancování projektu „Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř“ 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu k podpoře 

poskytovatelem dotace 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k podpisu žádosti o dotaci 

dle bodu 1a) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 22.02.2019 
  
  

Návrh na podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek pro projekt 
„Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 
  
Usnesení číslo: 0059/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu 

INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika pro projekt „Se seniory 

od Ostravy po Čadcu“ 

b) spolufinancování projektu „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ dle důvodové zprávy 

podmíněné získáním nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů 

programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 
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2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu žádosti o poskytnutí 

nenávratného finančního příspěvku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 22.02.2019 
  
  

Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
pro projekt „Energetické úspory ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště 
Ibsenova“ 
  
Usnesení číslo: 0060/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/06 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Energetické 

úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova“ 

b) spolufinancování projektu „Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště 

Ibsenova“ dle důvodové zprávy podmíněné získáním dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu žádosti o poskytnutí dotace 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 24.01.2019 
  
  

Žádost //////////////////////// o peněžitý dar 
  
Usnesení číslo: 0061/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/07 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o peněžitý dar ve výši 50 000 Kč, 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodlo 

  
neposkytnout peněžitý dar //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
3) ukládá 

  
vyrozumět žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.01.2019 
  
  

Návrh na podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR s názvem „Obec přátelská seniorům“ pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0062/ZMOb1822/2/18 

05/OŠR/08 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro projekt „Obec 

přátelská seniorům 2019“ 

b) spolufinancování projektu „Obec přátelská seniorům 2019“ dle důvodové zprávy 

podmíněné získáním dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 29.03.2019 
  
  

Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty 
podané členy zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0063/ZMOb1822/2/18 

07/OVV/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
předloženou souhrnnou zprávu o písemném vyřízení dotazů podaných členy zastupitelstva 

městského obvodu na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

konaném dne 13.09.2018 ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 
 


