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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0109/ZMOb1822/5/19  Souhlas s pořízením videozáznamu 

0110/ZMOb1822/5/19 01/VED/01 Zpráva o činnosti Policie České republiky v roce 2018 

0111/ZMOb1822/5/19 01/VED/02 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018 

0112/ZMOb1822/5/19 01/VED/03 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 05.04.2019 do 09.05.2019 

0113/ZMOb1822/5/19 01/VED/04 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0114/ZMOb1822/5/19 02/OFR/01 Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 

0115/ZMOb1822/5/19 02/OFR/02 Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz za rok 2018 

0116/ZMOb1822/5/19 02/OFR/03 Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na rok 2019 

0117/ZMOb1822/5/19 02/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávky 

0118/ZMOb1822/5/19 02/OFR/05 Žádost o prominutí poplatků z prodlení a úroků 

z prodlení 

0119/ZMOb1822/5/19 03/OIMH/01 Žádost o prominutí smluvní sankce společnosti 

RED BERRY, SE, se sídlem Nádražní 344/23, 

Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 01469975 

0120/ZMOb1822/5/19 04/OM/01 Žádost o koupi pozemku parc. č. 2019/6, jehož součástí 

je stavba č. p. 1759 (Jílová 15, Vaškova 25) 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0121/ZMOb1822/5/19 04/OM/02 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 475/2 

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

ul. Tyršova) 

0122/ZMOb1822/5/19 04/OM/03 Návrh na prodej pozemku p. č. st. 1113 a části pozemku 

p. p. č. 193/4 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita 

Hlučínská) 

0123/ZMOb1822/5/19 04/OM/04 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2605/1 

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

Výstavní 

0124/ZMOb1822/5/19 04/OM/05 Žádost o převod vlastnictví jednotek v domě č. p. 1625 

(Jílová 11) spolu se spoluvlastnickými podíly 

na společných částech domu a pozemku parc. č. 2019/5 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0125/ZMOb1822/5/19 04/OM/06 Návrh stanoviska k záměru prodeje části pozemku 

parc. č. 2684/2, k. ú. Moravská Ostrava (lokalita 

ul. Hornická) 

0126/ZMOb1822/5/19 04/OM/07 Žádost o stanovisko k záměru města odejmout 

ze svěření budovu bez čp/če na pozemku 

parc. č. 2620/103 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a pozemky parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, 

parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7 v k. ú. Moravská Ostrava 

0127/ZMOb1822/5/19 04/OM/08 Žádost o koupi části pozemků parc. č. 130/12, 

parc. č. 130/13 a parc. č. 995/10 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava (lokalita ul. Jaroňkova) 

0128/ZMOb1822/5/19 04/OM/09 Nabytí části cizího pozemku parc. č. st. 868, 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) 

0134/ZMOb1822/5/19 04/OM/10 Informace o způsobu vyřešení podání občana 

ze dne 24.05.2019 - žádost o projednání ukončení 

nájmu provozovateli Dětského ráje na ul. Sadová 

0129/ZMOb1822/5/19 05/OŠR/01 Návrh opravy usnesení č. 0086/ZMOb1822/3/19 

ze dne 25.02.2019 

0130/ZMOb1822/5/19 05/OŠR/02 Návrh opravy usnesení č. 0087/ZMOb1822/3/19 

ze dne 25.02.2019 

0131/ZMOb1822/5/19 05/OŠR/03 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace 

ze státního rozpočtu na rok 2019 pro poskytovatele 

sociálních služeb 

0132/ZMOb1822/5/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

0133/ZMOb1822/5/19 07/OVV/02 Návrh na vydání řádu RAD 2019-05 Jednací řád 

Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 
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Souhlas s pořízením videozáznamu 
  
Usnesení číslo: 0109/ZMOb1822/5/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) souhlasí 

  
s pořízením videozáznamu a jeho streamováním ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz dne 10.06.2019 

  
  
  

Zpráva o činnosti Policie České republiky v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 0110/ZMOb1822/5/19 

01/VED/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti Policie České republiky v roce 2018 ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
  
  

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 0111/ZMOb1822/5/19 

01/VED/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018 ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
  
  

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období 
od 05.04.2019 do 09.05.2019 
  
Usnesení číslo: 0112/ZMOb1822/5/19 

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  05.04.2019 do 09.05.2019 
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Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0113/ZMOb1822/5/19 

01/VED/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od 15.03.2019 

do 17.04.2019 ve znění přílohy č. 1  

  
  
  

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0114/ZMOb1822/5/19 

02/OFR/01 

k usnesení č. 0613/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
účetní závěrku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 a převedení 

hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 71 417 732,06 Kč na účet 432 - Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0115/ZMOb1822/5/19 

02/OFR/02 

k usnesení č. 0614/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za období od 01.01.2018 do 31.12.2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s celoročním hospodařením městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 

bez výhrad 
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3) schvaluje 

  
Závěrečný účet městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
realizovat bod 3) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0116/ZMOb1822/5/19 

02/OFR/03 

k usnesení č. 0615/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) schvaluje 

  
a) rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto: 

příjmy celkem po konsolidaci 504 033 tis. Kč 

v tom:   

daňové příjmy 71 630 tis. Kč 

nedaňové příjmy 150 430 tis. Kč 

kapitálové příjmy 25 640 tis. Kč 

přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO 256 333 tis. Kč 

financování třída 8 81 444 tis. Kč 

financování - splátka úvěru - 2 750 tis. Kč 

celkové zdroje 582 727 tis. Kč 

výdaje celkem po konsolidaci 582 727 tis. Kč 

v tom:   

běžné výdaje 442 954 tis. Kč 

kapitálové výdaje 139 773 tis. Kč 
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b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 5/2019 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávky 
  
Usnesení číslo: 0117/ZMOb1822/5/19 

02/OFR/04 

k usnesení č. 0506/RMOb1822/9/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém nájemci bytu 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši 1.847.871,65 Kč 

  
2) ukládá 

  
realizovat odpis pohledávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Žádost o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0118/ZMOb1822/5/19 

02/OFR/05 

k usnesení č. 0505/RMOb1822/9/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
žádost ///////////////////// o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení ze dne 14.03.2019 

ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
prominout poplatky z prodlení a úroky z prodlení v rozsahu 90 % z částky 403.502,00 Kč, 

tj. 363.152,00 Kč dlužníkovi - //////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen 

uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě 
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3) ukládá 

  
realizovat bod 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Žádost o prominutí smluvní sankce společnosti RED BERRY, SE, se sídlem 
Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 01469975 
  
Usnesení číslo: 0119/ZMOb1822/5/19 

03/OIMH/01 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
nevyhovět žádosti společnosti RED BERRY, SE, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 

150 00 Praha 5, IČ 01469975, o prominutí smluvní pokuty ve výši 4 457 983,47 Kč nebo jejího 

výrazného snížení, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investic a místního hospodářství informovat společnost RED BERRY, SE, 

o rozhodnutí  dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: 28.06.2019 
  
  

Žádost o koupi pozemku parc. č. 2019/6, jehož součástí je stavba č. p. 1759 
(Jílová 15, Vaškova 25) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0120/ZMOb1822/5/19 

04/OM/01 

k usnesení č. 0635/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost ///////////////////////////// o koupi domu č. p. 1759, Jílová 15, Vaškova 25, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
neschválit záměr města prodat pozemek parc. č. 2019/6, zastavěná plocha a nádvoří, 

jehož součástí je stavba č. p. 1759 (Jílová 15, Vaškova 25) v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 
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3) ukládá 

  
informovat žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 31.07.2019 
  
  

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 475/2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ul. Tyršova) 
  
Usnesení číslo: 0121/ZMOb1822/5/19 

04/OM/02 

k usnesení č. 0646/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti UNIMEX-INVEST, s.r.o., IČ 25872117, se sídlem Svojsíkova 1596/2, 

Poruba, 708 00 Ostrava, o koupi části pozemku parc. č. 475/2, k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 475/2, zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 86 m
2
, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z celkové výměry 94 m

2
 

oddělenou geometrickým plánem č. 4981-75/2015 a nově označenou jako pozemek 

parc. č. 475/2 z vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 28.06.2019 
  
  

Návrh na prodej pozemku p. č. st. 1113 a části pozemku p. p. č. 193/4 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Hlučínská) 
  
Usnesení číslo: 0122/ZMOb1822/5/19 

04/OM/03 

k usnesení č. 0632/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p. č. st. 1113, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, a část pozemku 

p. p. č. 193/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,  oddělenou geometrickým plánem 

č. 2319-2/2019 a označenou jako pozemek p. p. č. 193/7, ostatní plocha, ostatní 

komunikace,  o výměře 459 m
2
 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
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města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, společnosti 

DANARDO, s.r.o., se sídlem Na Náhonu 1165/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 27766373, 

za kupní cenu ve výši 1 235 248 Kč + zákonná sazba DPH, přičemž kupující uhradí náklady 

spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2 400 Kč a správní poplatek za vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

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

  
3) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 31.07.2019 
  
  

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2605/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, lokalita Výstavní 
  
Usnesení číslo: 0123/ZMOb1822/5/19 

04/OM/04 

k usnesení č. 0633/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednala 

  
žádost Společenství vlastníků jednotek Modrý dům, 28. října 2592/149, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČ 28568826, o koupi části pozemku parc. č. 2605/1 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, lokalita Výstavní ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města  prodat část pozemku parc. č. 2605/1, ostatní plocha, 

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

svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o výměře 635 m
2
 z celkové výměry 

739 m
2
 dle zákresu v příloze č. 3 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 31.07.2019 
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Žádost o převod vlastnictví jednotek v domě č. p. 1625 (Jílová 11) spolu 
se spoluvlastnickými podíly na společných částech domu a pozemku 
parc. č. 2019/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0124/ZMOb1822/5/19 

04/OM/05 

k usnesení č. 0634/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti Games and slots s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, 

IČ 07137966, o koupi jednotky č. 1625/1, č. 1625/3, č. 1625/4 a č. 1625/5 v domě č. p. 1625, 

Jílová 11, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
neschválit záměr města prodat: 

 jednotku č. 1625/1 - byt,  se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 

a pozemku parc. č. 2019/5 ve výši 8604/57866 

 jednotku č. 1625/3 - byt,  se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 

a pozemku parc. č. 2019/5 ve výši 8543/57866 

 jednotku č. 1625/4 - byt,  se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 

a pozemku parc. č. 2019/5 ve výši 10811/57866 

 jednotku č. 1625/5 - byt,  se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 

a pozemku parc. č. 2019/5 ve výši 9252/57866 

vše v  domě č. p. 1625, Jílová 11, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
3) ukládá 

  
informovat žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 31.07.2019 
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Návrh stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2684/2, 
k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Hornická) 
  
Usnesení číslo: 0125/ZMOb1822/5/19 

04/OM/06 

k usnesení č. 0539/RMOb1822/9/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti M+M reality holding, a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Praha 1, PSČ 110 00, 

IČ 27487768, o odkoupení části pozemku parc. č. 2684/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 

583 m
2
 v 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. 2684/2, 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 583 m
2
 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, oddělenou dle geometrického plánu č. 5842-16/2018 ze dne 21.02.2018 a nově 

označenou jako pozemek parc. č. 2684/14, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

  
3) ukládá 

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

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Žádost o stanovisko k záměru města odejmout ze svěření budovu bez čp/če 
na pozemku parc. č. 2620/103 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a pozemky parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7 
v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0126/ZMOb1822/5/19 

04/OM/07 

k usnesení č. 0641/RMOb1822/10/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost odboru majetkového Magistrátu města Ostravy o stanovisko k odnětí stavby bez čp/če, 

jiná stavba, na pozemku parc. č. 2620/103, zast. plocha a nádvoří, a pozemků parc. č. 192/3, 

parc. č. 192/5, parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, ze svěření  městského obvodu, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k návrhu odnětí stavby bez čp/če, jiná stavba na pozemku 

parc. č. 2620/103 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a pozemků parc. č. 192/3, 

parc. č. 192/5, parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

  
3) ukládá 

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

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 30.06.2019 
  
  

Žádost o koupi části pozemků parc. č. 130/12, parc. č. 130/13 a parc. č. 995/10 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Jaroňkova) 
  
Usnesení číslo: 0127/ZMOb1822/5/19 

04/OM/08 

k usnesení č. 0533/RMOb1822/9/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) projednalo 

  
žádost společnosti HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3/966, 702 00 Ostrava, 

IČ 47666374, o koupi částí pozemků parc. č. 130/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 130/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 995/10, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, oddělené geometrickým plánem č. 2314-1/2019 ve znění přílohy č. 6 předloženého 

materiálu (dále jen jako „geometrický plán“), a to: 

 část pozemku parc. č. 130/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m
2
 

označenou geometrickým plánem jako díl „a“, část pozemku parc. č. 130/13, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 97 m
2
 označenou geometrickým plánem jako díl „b“ 

a část pozemku parc. č. 995/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m
2
 

označenou geometrickým plánem jako díl „c“, přičemž všechny uvedené díly jsou 

geometrickým plánem sloučeny a označeny jako pozemek parc. č. 130/30 o výměře 

148 m
2 

 část pozemku parc. č. 995/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m
2
 

označenou geometrickým plánem jako pozemek parc. č. 995/18 
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3) ukládá 

  
předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava 

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 28.06.2019 
  
  

Nabytí části cizího pozemku parc. č. st. 868, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
(lokalita ul. Ibsenova) 
  
Usnesení číslo: 0128/ZMOb1822/5/19 

04/OM/09 

k usnesení č. 0690/RMObM1822/8/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
o nabytí části pozemku parc. č. st. 868, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8 m

2
 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, z vlastnictví //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 

do vlastnictví statutárního města Ostravy,  městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, vymezené geometrickým plánem č. 2344-57/2019 ve znění přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a  označené písm. „a“, za kupní cenu stanovenou dohodou smluvních stran  ve výši 

16 000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

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

  

  Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: 30.08.2019 
  
  

Informace o způsobu vyřešení podání občana ze dne 24.05.2019 - žádost 
o projednání ukončení nájmu provozovateli Dětského ráje na ul. Sadová 
  
Usnesení číslo: 0134/ZMOb1822/5/19 

04/OM/10 

k usnesení č. 0697/RMOb1822/11/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřešení podání ////////////////////// ze dne 24.05.2019 
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Návrh opravy usnesení č. 0086/ZMOb1822/3/19 ze dne 25.02.2019 
  
Usnesení číslo: 0129/ZMOb1822/5/19 

05/OŠR/01 

k usnesení č. 0086/ZMOb1822/3/19 
k usnesení č. 0596/RMOb1822/9/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
opravit znění usnesení č. 0086/ZMOb1822/3/19 ze dne 25.02.2019 týkající se návrhu 

neposkytnout dotace z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast kultury (uměleckých aktivit - 

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

žadatelům uvedeným v příloze č. 2 (Návrh Rady městského obvodu MOaP neposkytnout 

dotace z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast kultury pro rok 2019 - 1.kolo) ve znění přílohy 

č. 2, přičemž 

chybné znění přílohy č. 2 u subjektu: 

Provoz Hlubina, z.s., IČ 22847219, se sídlem Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, 

na projekt „Literární festival Inverze 2019“, z důvodu nedostatečné originality podporované 

aktivity a nízkou potřebnost projektu pro cílovou skupinu 

nahradit zněním správným: 

Provoz Hlubina, z.s., IČ 22847219, se sídlem Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, 

na projekt „Filmový festival Vlny 2019“, z důvodu nedostatečné originality podporované aktivity 

a nízkou potřebnost projektu pro cílovou skupinu 

  
2) ukládá 

  
vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit realizovat bod 1) 

tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 10.06.2019 
  
  

Návrh opravy usnesení č. 0087/ZMOb1822/3/19 ze dne 25.02.2019 
  
Usnesení číslo: 0130/ZMOb1822/5/19 

05/OŠR/02 

k usnesení č. 0087/ZMOb1822/3/19 
k usnesení č. 0597/RMOb1822/9/19 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) rozhodlo 

  
opravit znění usnesení č. 0087/ZMOb1822/3/19 ze dne 25.02.2019 týkající se návrhu 

neposkytnout programové dotace  z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast sportu, ekologické 

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

uvedeným v příloze č. 2 (Návrh Rady městského obvodu MOaP neposkytnout dotace v rámci  
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vyhlášeného programu z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické výchovy, 

volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit pro rok 2019 - 1. kolo) ve znění přílohy č. 2, 

přičemž 

chybné znění přílohy č. 2 u subjektu: 

K+K LABYRINT OSTRAVA, z.s., IČ 22751335, se sídlem Černá louka 3187, 

702 00 Ostrava, na projekt „Centrum Ostravy žije tancem i v roce 2019“, vzhledem 

k podobnosti s navrhovaným projektem k podpoře a omezenému množství finančních 

prostředků 

nahradit zněním správným: 

K+K LABYRINT OSTRAVA, z.s., IČ 22751335, se sídlem Černá louka 3187, 

702 00 Ostrava, na projekt „Podpora závodního tance pro děti a mládež v K+K LABYRINT 

OSTRAVA, z.s., v roce 2019“, vzhledem k podobnosti s navrhovaným projektem k podpoře 

a omezenému množství finančních prostředků 

  
2) ukládá 

  
vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit realizovat bod 1) 

tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 10.06.2019 
  
  

Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace ze státního rozpočtu 
na rok 2019 pro poskytovatele sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 0131/ZMOb1822/5/19 

05/OŠR/03 

k usnesení č. 3327/RMOb1418/91/18 
k usnesení č. 0397/ZMOb1418/23/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dočerpání dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 pro poskytovatele 

sociálních služeb prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové 

zprávy 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: 04.07.2019 
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Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty 
podané členy zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0132/ZMOb1822/5/19 

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 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

konaném dne 29.04.2019 ve znění příloh č. 1 - 3 

  
  
  

Návrh na vydání řádu RAD 2019-05 Jednací řád Zastupitelstva městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 0133/ZMOb1822/5/19 

07/OVV/02 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) vydává 

  
s účinností od 10.06.2019  RAD 2019-05 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

  Zodpovídá: Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru T: 10.06.2019 
 
 
 
 
 


