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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0064/ZMOb1822/3/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 26.11.2018 do 31.01.2019 

0065/ZMOb1822/3/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0066/ZMOb1822/3/19 01/VED/03 Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti 

za rok 2018 

0067/ZMOb1822/3/19 01/VED/04 Návrh na vydání zásad ZAS 2019-02 Zásady 

pro poskytování peněžitého plnění členům výborů 

Zastupitelstva/komisí Rady městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, kteří nejsou členy 

zastupitelstva městského obvodu 

0068/ZMOb1822/3/19 02/OFR/01 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2018 

0069/ZMOb1822/3/19 02/OFR/02 Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2018 

0070/ZMOb1822/3/19 02/OFR/03 Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 

0071/ZMOb1822/3/19 02/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0072/ZMOb1822/3/19 04/OM/01 Žádost o koupi pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pod stavbami garáží bez čp/če ve vlastnictví cizího 

vlastníka 

0073/ZMOb1822/3/19 04/OM/02 Žádost o stanovisko k záměru města vykoupit 

část pozemku parc. č. 1112/1 cizího vlastníka 

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

ul. Vítězná) 

0074/ZMOb1822/3/19 04/OM/03 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek 

parcela č. 1004/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita ul. Sadová) 

0075/ZMOb1822/3/19 04/OM/04 Návrh stanoviska k záměru města prodat část pozemku 

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

(lokalita ul. Škrétova, Muglinovská) 

0076/ZMOb1822/3/19 04/OM/05 Žádost o stanovisko k záměru prodeje pozemku 

parc. č. 3576/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita ul. Švabinského) 

0077/ZMOb1822/3/19 04/OM/06 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku 

parc. č. 452/11, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál 

Waldorfské školy) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0078/ZMOb1822/3/19 04/OM/07 Návrh na zrušení usnesení č. 0282/ZMOb1418/19/17 

ze dne 14.12.2017, návrh stanoviska k odnětí svěření 

pozemků parc. č. st. 3167 se stavbou ev. č. 662 

(rekreační chata), parc. č. 983/1 a parc. č. 983/10 

vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, a žádost 

o úhradu vynaložených nákladů 

0079/ZMOb1822/3/19 04/OM/08 Návrh záměru města prodat část pozemku p. č. st. 908 

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

Podlipské) 

0080/ZMOb1822/3/19 04/OM/09 Žádost o prominutí smluvní pokuty 

0081/ZMOb1822/3/19 04/OM/10 Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemky 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy za pozemky 

ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic 

a dálnic ČR a stanovisko ke svěření nemovitých věcí 

0082/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/01 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ 

0083/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/02 Návrh změn zřizovacích listin PO 

0084/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/03 Návrh na podání žádosti o NFP pro projekt „Spoznajme 

sa navzájom“ 

0085/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/04 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Výchova 

ke zdraví“ 

0086/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/05 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast kultury (uměleckých 

aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního 

a ostatního umění) v roce 2019 - 1. kolo 

0087/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/06 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické 

výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích 

aktivit v roce 2019 - 1. kolo 

0088/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/07 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast sociální práce 

a vytvoření lepších životních podmínek pro zdravotně 

postižené v roce 2019 - 1. kolo 

0089/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/08 Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci na malém 

projektu „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

realizovaného z prostředků programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika 

0090/ZMOb1822/3/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0091/ZMOb1822/3/19 07/OVV/02 Návrh na vydání řádu RAD 2019-01 Jednací řád 

výborů Zastupitelstva městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

 

 
Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období 
od 26.11.2018 do 31.01.2019 
  
Usnesení číslo: 0064/ZMOb1822/3/19 

01/VED/01 

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  26.11.2018 do 31.01.2019 

  
  
  

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0065/ZMOb1822/3/19 

01/VED/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od 19.11.2018 

do 06.01.2019 ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
prodloužení termínu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru T: 01.03.2019 
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Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na úseku přenesené působnosti za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0066/ZMOb1822/3/19 

01/VED/03 

k usnesení č. 0216/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené 

působnosti za rok 2018, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
  
  

Návrh na vydání zásad ZAS 2019-02 Zásady pro poskytování peněžitého 
plnění členům výborů Zastupitelstva/komisí Rady městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz, kteří nejsou členy zastupitelstva městského 
obvodu 
  
Usnesení číslo: 0067/ZMOb1822/3/19 

01/VED/04 

k usnesení č. 0218/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) vydává 

  
s účinností od 25.02.2019 zásady ZAS 2019-02 Zásady pro poskytování peněžitého plnění 

členům výborů Zastupitelstva/komisí Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

kteří nejsou členy zastupitelstva městského obvodu, ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: 25.02.2019 
  
  

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 0068/ZMOb1822/3/19 

02/OFR/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva městského obvodu za období od 05.11.2018 

do 31.12.2018 ve znění přílohy č. 1. předloženého materiálu 
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Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 0069/ZMOb1822/3/19 

02/OFR/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
předloženou Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz v roce 2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu 

  
  
  

Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0070/ZMOb1822/3/19 

02/OFR/03 

k usnesení č. 0222/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) opravu schváleného rozpočtu městského obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, spočívající ve: 

 snížení neinvestičních přijatých transferů ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 

na pol. 4112, ORJ 5020 o 759 tis. Kč 

 snížení nespecifikované rezervy běžných výdajů na § 6409, pol. 5901, ORJ 5020 

o 759 tis. Kč 

 snížení účelové rezervy na krizové stavy na § 5212, pol. 5901, ORJ 5020 o 485 tis. Kč 

 zvýšení účelové rezervy na krizová opatření na § 5213, pol. 5903, ORJ 5020 o 

485 tis. Kč  

b) rozpočet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 po opravě dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

příjmy celkem po konsolidaci 493 479 tis. Kč 

v tom:   

daňové příjmy 73 630 tis. Kč 

nedaňové příjmy 150 219 tis. Kč 

kapitálové příjmy 25 640 tis. Kč 

přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO 245 990 tis. Kč 

financování třída 8 45 123 tis. Kč 
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financování - splátka úvěru - 2 750 tis. Kč 

celkové zdroje 535 852 tis. Kč 

výdaje celkem po konsolidaci 535 852 tis. Kč 

v tom:   

běžné výdaje 415 771 tis. Kč 

kapitálové výdaje 120 081 tis. Kč 
 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 28.02.2019 
  
  

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0071/ZMOb1822/3/19 

02/OFR/04 

k usnesení č. 0223/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
a) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči ////////////////////////////////////////////////////, 

ve výši 56.444,94 Kč 

b) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči //////////////////////////////////////////////////////, 

ve výši 30.942,11 Kč 

c) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči ///////////////////////////////////////////////////, 

ve výši 221.889,07 Kč 

  
2) ukládá 

  
realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 29.03.2019 
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Žádost o koupi pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pod stavbami garáží 
bez čp/če ve vlastnictví cizího vlastníka 
  
Usnesení číslo: 0072/ZMOb1822/3/19 

04/OM/01 

k usnesení č. 0183/RMOb1822/4/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost ////////////////////////////////////////////////, o koupi pozemků p. č. st. 2590/1, p. č. st. 2600/1 

a p. č. st. 3261 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a žádost ////////////////////////////////////////////,  

o koupi pozemku p. č. st. 1747 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemky ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

 p. č. st. 2590/1, zastavěná plocha a nádvoří 

 p. č. st. 2600/1, zastavěná plocha a nádvoří 

 p. č. st. 3261, zastavěná plocha a nádvoří 

 p. č. st. 1747, zastavěná plocha a nádvoří 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, na nichž stojí stavby bez čp/če, garáže 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 30.03.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města vykoupit část pozemku parc. č. 1112/1 
cizího vlastníka v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 
  
Usnesení číslo: 0073/ZMOb1822/3/19 

04/OM/02 

k usnesení č. 0184/RMOb1822/4/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru města 

vykoupit část pozemku parc. č. 1112/1 cizího vlastníka v k. ú. Moravská Ostrava, 

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

  
souhlasné stanovisko k záměru města vykoupit část pozemku parc. č. 1112/1, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 28 m
2
 oddělenou geometrickým plánem č. 5388-40/2016 a nově 

označenou jako pozemek parc. č. 1112/3  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, do vlastnictví statutárního města 

Ostrava 

  
3) rozhodlo 

  
požádat statutární město Ostrava o svěření části pozemku parc. č. 1112/1 o výměře 28 m

2
 

oddělené geometrickým plánem č. 5388-40/2016 a označené jako pozemek parc. č. 1112/3 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, do správy městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, za předpokladu, že statutární město Ostrava nabyde k uvedené nemovité věci 

vlastnické právo 

  
4) zmocňuje 

  
místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu žádosti dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
5) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava a realizovat 

bod 3) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 29.03.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek parcela č. 1004/3, 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Sadová) 
  
Usnesení číslo: 0074/ZMOb1822/3/19 

04/OM/03 

k usnesení č. 0237/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

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

pozemek parc. č. 1004/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parcela č. 1004/3, zastavěná plocha 

a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 15.03.2019 
  
  

Návrh stanoviska k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3716 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Škrétova, Muglinovská) 
  
Usnesení číslo: 0075/ZMOb1822/3/19 

04/OM/04 

k usnesení č. 0238/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti KRASSPOL a.s., IČ 64609847, se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská 

Ostrava, o koupi části pozemku parc. č. 3716, ostatní plocha, zeleň,  o výměře 23,6 m
2
, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 

městskému obvodu  Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

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

zeleň,  o výměře 23,6 m
2
, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 15.03.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 3576/5 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Švabinského) 
  
Usnesení číslo: 0076/ZMOb1822/3/19 

04/OM/05 

k usnesení č. 0094/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru prodeje pozemku 

parc. č. 3576/5, ostatní plocha, zeleň, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

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

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 3576/5, ostatní plocha, 

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

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
informovat statutární město Ostrava o stanovisku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 08.03.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 452/11, 
k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Waldorfské školy) 
  
Usnesení číslo: 0077/ZMOb1822/3/19 

04/OM/06 

k usnesení č. 0250/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost ÚZSVM o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 452/11 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava,  z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111   

  
2) rozhodlo 

  
nenabýt úplatným převodem pozemek parc. č. 452/11 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, z vlastnictví 

České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do vlastnictví statutárního města, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
informovat žadatele o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 15.03.2019 
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Návrh na zrušení usnesení č. 0282/ZMOb1418/19/17 ze dne 14.12.2017,návrh 
stanoviska k odnětí svěření pozemků parc. č. st. 3167 se stavbou ev. č. 662 
(rekreační chata), parc. č. 983/1 a parc. č. 983/10 vše v k. ú. Staré Hamry 2, 
obec Ostravice, a žádost o úhradu vynaložených nákladů 
  
Usnesení číslo: 0078/ZMOb1822/3/19 

04/OM/07 

k usnesení č. 0251/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost Magistrátu města Ostravy o stanovisko k odnětí nemovitých věcí vše v k. ú. Staré 

Hamry, obec Ostravice, a to pozemků p. č. st. 3167, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí 

je stavba č. e. 662, pozemku p. p. č. 983/1, ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha, 

a parc. č. 983/10, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, ze svěření městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zrušuje 

  
usnesení č. 0282/ZMOb1418/19/17  ze dne 14.12.2017 ve znění přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  
3) vydává 

  
souhlasné stanovisko  k záměru odnětí pozemků parc. č. st. 3167, zast. plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba č. e. 662 rod. rekr.,  parc. č. 983/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 

plocha, a parc. č. 983/10, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, vše v k. ú. Staré 

Hamry 2, obec Ostravice, ze svěření městskému obvodu 

  
4) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 3) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majtkového T: 15.03.2019 

  
5) rozhodlo 

  
požádat statutární město Ostrava o finanční kompenzaci vynaložených nákladů spojených s 

přípravou investiční akce “Chata Mazák - středisko ekologické výchovy”, specifikovaných v 

příloze č. 4 předloženého materiálu v celkové výši 541 838,- Kč vč. DPH  

  
6) zmocňuje 

  
místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu žádosti dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkové T: 15.03.2019 
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Návrh záměru města prodat část pozemku p. č. st. 908 v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava (lokalita ul. Žofie Podlipské) 
  
Usnesení číslo: 0079/ZMOb1822/3/19 

04/OM/08 

k usnesení č. 0107/RMOb1822/3/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádosti ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o koupi pozemku p. č. st. 908, 

zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí cizí stavba - bytový dům č. p. 887 a pozemku 

p. p. č. 164/3, zahrada, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
a) o záměru města prodat část pozemku p. č. st. 908, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém 

stojí cizí stavba - bytový dům č. p. 887, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, z vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

o výměře 673 m
2
, oddělenou geometrickým plánem č. 2277-86/2018 ve znění přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

b) že nemá záměr prodat pozemek p. p. č. 164/3 zahrada, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  
3) ukládá 

  
zveřejnit záměr dle bodu 2a) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkové T: 31.03.2019 
  
  

Žádost o prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 0080/ZMOb1822/3/19 

04/OM/09 

k usnesení č. 0242/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o prominutí smluvní pokuty, 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
prominout část smluvní pokuty ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 

ve výši 43 000,- Kč z celkové výše 55 000,- Kč, vyplývající z čl. VII. odst. 4 nájemní smlouvy 

č. 10133/2016/OM ze dne 07.04.2016 
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3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 29.03.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemky ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy za pozemky ve vlastnictví České republiky - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a stanovisko ke svěření nemovitých věcí 
  
Usnesení číslo: 0081/ZMOb1822/3/19 

04/OM/10 

k usnesení č. 0298/RMObM1822/4/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k záměru směnit nemovité 

věci ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR za nemovité věci ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy a o stanovisko ke svěření pozemků, ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko ke svěření níže uvedených pozemků do správy městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz za předpokladu, že statutární město Ostrava k nim nabyde 

vlastnické právo  

 pozemek parc. č. 1800/69 

 pozemek parc. č. 1800/72 

 pozemek parc. č. 1888/2 

 pozemek parc. č. 1977/18 

 pozemek parc. č. 1977/19 

 pozemek parc. č. 1977/20 

 pozemek parc. č. 1977/39 

 pozemek parc. č. 1985/9 

 pozemek parc. č. 2045/20 

 pozemek parc. č. 2220/8 

 pozemek parc. č. 2236/2 
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 pozemek parc. č. 2241/5 

 pozemek parc. č. 2327/4 

 pozemek parc. č. 3606/27 

 pozemek parc. č. 3606/34 

 pozemek parc. č. 3606/36 

 pozemek parc. č. 4240/25 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového T: 28.02.2019 
  
  

Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „RS - Ostrava, 
Fifejdy II - XI. etapa, část A“ 
  
Usnesení číslo: 0082/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/01 

k usnesení č. 0463/ZMOb1014/12/13 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

vyhlášeného Státním fondem rozvoje bydlení pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II - 

XI. etapa, část A“ dle důvodové zprávy 

b) spolufinancování a předfinancování projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ 

pro rok 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné schválením dotace 

z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích vyhlášeného Státním fondem 

rozvoje bydlení 

  
2) zmocňuje 

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

tohoto usnesení 
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3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.12.2019 
  
  

Návrh změn zřizovacích listin PO 
  
Usnesení číslo: 0083/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/02 

k usnesení č. 0284/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové 

organizace, IČ 75027305, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové 

organizace, IČ 75027313, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A, příspěvkové 

organizace, IČ 70934011, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, příspěvkové 

organizace, IČ 75027330, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvkové 

organizace, IČ 66739721, ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvkové 

organizace, IČ 63029049, ve znění   přílohy č. 6 předloženého materiálu 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvkové 

organizace, IČ 75027348, ve znění  přílohy č. 7 předloženého materiálu 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Repinova 19, příspěvkové 

organizace, IČ 75027356, ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvkové 

organizace, IČ 75027364, ve znění  přílohy č. 9 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvkové organizace, 

IČ 66934885, ve znění  přílohy č. 10 předloženého materiálu 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvkové 

organizace, IČ 70934002, ve znění  přílohy č. 11 předloženého materiálu 
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Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvkové 

organizace, IČ 61989088, ve znění přílohy č. 12 předloženého materiálu 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové 

organizace, IČ 70933901, ve znění přílohy č. 13 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvkové 

organizace, IČ 70933928, ve znění přílohy č. 14 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace, 

IČ 61989061, ve znění  přílohy č. 15 předloženého materiálu 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvkové 

organizace, IČ 70933944, ve znění  přílohy č. 16 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvkové organizace, IČ 61989037, ve znění  přílohy č. 17 předloženého materiálu 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, 

příspěvkové organizace, IČ 70933944, ve znění přílohy č. 18 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvkové organizace, 

IČ 70933987, ve znění  přílohy č. 19 předloženého materiálu 

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkové 

organizace, IČ 68917066, ve znění přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu a místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky k podpisu 

dodatků ke zřizovacím listinám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 31.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 18/23  

Návrh na podání žádosti o NFP pro projekt „Spoznajme sa navzájom“ 
  
Usnesení číslo: 0084/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/03 

k usnesení č. 0210/RMOb1822/4/19 
k usnesení č. 0289/RMOb1822/5/19 
  
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 „Spoznajme 

sa navzájom“ 

b) spolufinancování projektu „Spoznajme sa navzájom“ dle důvodové zprávy podmíněné 

získáním nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů programu 

INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 

  
2) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Spoznajme sa navzájom“ 

realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, a Mestom 

Čadca, ZŠO, Zelená 42, PO, ZŠO, Gen. Píky 13A, PO, ZŠ Rázuszova 2260 a ZŠ Jána Amosa 

Komenského 752 za účelem podání žádosti a realizace projektu „Spoznajme sa navzájom“ 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) zmocňuje 

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

nenávratného finančního příspěvku dle bodu 1) tohoto usnesení a Dohody o spolupráci 

partnerů na malém projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
4) ukládá 

  
realizovat body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 28.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 19/23  

Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Výchova ke zdraví“ 
  
Usnesení číslo: 0085/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/04 

k usnesení č. 0287/RMOb1822/5/19 
  
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 „Výchova ke zdraví“ 

dle důvodové zprávy 

b) spolufinancování a předfinancování projektu „Výchova ke zdraví“ dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu podmíněné výběrem projektu k podpoře poskytovatelem dotace 

  
2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu 

žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 27.08.2019 
  
  

Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, 
pro oblast kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, 
literárního a ostatního umění) v roce 2019 - 1. kolo 
  
Usnesení číslo: 0086/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/05 

k usnesení č. 0299/RMObM1822/4/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
a) poskytnout dotace v rámci vyhlášeného programu z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro oblast kultury (uměleckých aktivit - 

vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) pro rok 2019 - 1. kolo -

žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace, dle vzorové smlouvy uvedené v Zásadách pro poskytování dotací 

z rozpočtu SMO, MOb MOaP, schválených usnesením  č. 0182/ZMOb1418/15/17 ze dne 

16.02.2017, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že budou současně 

dodržena pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18.12. 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie 

dne 24.12.2013 
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b) u žadatelů, kterým bude poskytnuta dotace na projekty v oblasti kultury (uměleckých 

aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) pro rok 2019 - 

1. kolo -  z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, a jejichž projekty jsou v režimu de minimis, vydat „Prohlášení poskytovatele 

o poskytnutí podpory de minimis“, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

c) neposkytnout dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, pro oblast kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, 

scénického, literárního a ostatního umění) pro rok 2019 - 1. kolo - žadatelům uvedeným 

v příloze č. 2 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky k podpisu veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí neinvestičních dotací a Prohlášení poskytovatele poskytnutí podpory de minimis 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.06.2019 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, 
pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově 
vzdělávacích aktivit v roce 2019 - 1. kolo 
  
Usnesení číslo: 0087/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/06 

k usnesení č. 0300/RMObM1822/4/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
a) poskytnout dotace v rámci vyhlášeného programu z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro oblast sportu, ekologické výchovy, 

volnočasových a zájmově vzdělávací aktivit pro rok 2019 - 1. kolo - žadatelům uvedeným 

v příloze č. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, 

dle vzorové smlouvy uvedené v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, schválených usnesením  č. 0182/ZMOb1418/15/17 ze dne 16.02.2017, 

ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že budou současně dodržena 

pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18.12.2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 24.12.2013 
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b) u žadatelů, kterým bude poskytnuta programová dotace na projekty v oblasti sportu, 

ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit pro rok 2019 - 1. kolo 

- z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

a jejichž projekty jsou v režimu de minimis, vydat „Prohlášení poskytovatele o poskytnutí 

podpory de minimis“, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

c) neposkytnout programové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových 

a zájmově vzdělávacích aktivit pro rok 2019 - 1. kolo žadatelům uvedeným v příloze č. 2 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky předložit k podpisu veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a Prohlášení poskytovatele o poskytnutí podpory 

de minimis dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.06.2019 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, 
pro oblast sociální práce a vytvoření lepších životních podmínek 
pro zdravotně postižené v roce 2019 - 1. kolo 
  
Usnesení číslo: 0088/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/07 

k usnesení č. 0301/RMObM1822/4/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
a) poskytnout dotace v rámci vyhlášeného programu z rozpočtu statutárního města Ostravy, 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro oblast sociální práce a vytvoření 

lepších životních podmínek pro zdravotně postižené pro rok 2019 - 1. kolo -  žadatelům 

uvedeným v příloze č. 1 a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace, dle vzorové smlouvy uvedené v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu SMO, 

MOb MOaP, schválených usnesením  č. 0182/ZMOb1418/15/17 ze dne 16.02.2017, 

ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že budou současně dodržena 

pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18.12.2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 24.12.2013 
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b) u žadatelů, kterým bude poskytnuta programová dotace na projekty v oblasti sociální práce 

a vytvoření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené pro rok 2019 - 1. kolo -

z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

a jejichž projekty jsou v režimu de minimis, vydat „Prohlášení poskytovatele o poskytnutí 

podpory de minimis“, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

c) neposkytnout programovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro oblast sociální práce a vytvoření lepších životních 

podmínek pro zdravotně postižené pro rok 2019 - 1. kolo žadateli uvedenému v příloze č. 2 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku městského obvodu Mgr. Alenu Pataky k podpisu veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí neinvestičních dotací a Prohlášení poskytovatele o poskytnutí podpory de minimis 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.06.2019 

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci na malém projektu „Se seniory 
od Ostravy po Čadcu“ realizovaného z prostředků programu Interreg 
V-A Slovenská republika - Česká republika 
  
Usnesení číslo: 0089/ZMOb1822/3/19 

05/OŠR/08 

k usnesení č. 0059/ZMOb1822/2/18 
k usnesení č. 0290/RMOb1822/5/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu „Se seniory od Ostravy 

po Čadcu“ realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, 

a Mestom Čadca za účelem podání žádosti a realizace projektu „Se seniory od Ostravy 

po Čadcu“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) zmocňuje 

  
starostku městského obvodu Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu Dohody o spolupráci partnerů 

na malém projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 28.02.2019 
  
  

Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty 
podané členy zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0090/ZMOb1822/3/19 

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 20.12.2018 ve znění příloh č. 1 - 4 

  
  
  

Návrh na vydání řádu RAD 2019-01 Jednací řád výborů Zastupitelstva 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0091/ZMOb1822/3/19 

07/OVV/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) vydává 

  
s účinností od 01.03.2019 RAD 2019-01 Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru T: 01.03.2019 
 


