
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Nová Ves 

 
Usnesení  z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves 

konaného dne 22. srpna 2007  
 
  
73/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
pověřuje   Mgr. Zuzanu Mikšaníkovou podpisem  usnesení  z 10. zasedání zastupitelstva  
(z důvodu nepřítomnosti  místostarosty Ing. Lefnera) 
 
  
74/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves    
určuje  za ověřovatele zápisu  z 10.  zasedání  konaného dne  22. srpna  2007  Mgr. Evu 
Varcholákovou a   Ludmilu Haškovou.  
  
  
75/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
schvaluje  zápis  z   9. zasedání zastupitelstva   městského obvodu Nová Ves  konaného dne 
16. července 2007 
 
  
76/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
volí   návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Zuzana Mikšaníková a Věra Lefnerová 
 
  
77/10 Zastupitelstvo městského  obvodu Nová Ves  
schvaluje program   10. zasedání  dle předloženého návrhu: 

Informace o činnosti orgánů městského obvodu  (starostka, místostarosta,  tajemnice  
ÚMOb Nová Ves) 
 
1. Schválení smlouvy o poskytnutí    dotace ve výši   271 tisíc Kč z rozpočtu 
Moravskoslezského  kraje na   akci  „Obnova vodního  režimu v lokalitě  rybníky – Ostrava –
Nová Ves, vytvoření  doprovodných krajinných   prvků“  
 
2. Informace o  hospodaření Městského obvodu Nová Ves za období 01- 07/2007, návrh 
rozpočtového opatření  RO01/2007/Zast  
  
3. Souhlas  s výjimkou  z Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území  Územního 
plánu města Ostravy (prodloužení vodovodu  DN 90  do pozemku parc. č.  279/1 v k. ú. Nová 
Ves  u Ostravy, obec Ostrava - ul. U Hrůbků) 
 
4. Organizační a různé  
 
  
78/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí, že  Rada města Ostravy svým usnesením č. 1715/30 dne  24. 7. 2007 
souhlasila  s podáním žádosti   o dotaci z rozpočtu  Moravskoslezského kraje  a  doporučila  
MObv Nová Ves uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
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b)   schvaluje  uzavření smlouvy  o  poskytnutí      dotace ve výši   271 tisíc Kč z rozpočtu 
Moravskoslezského  kraje na   akci  „Obnova vodního  režimu v lokalitě  rybníky – Ostrava –
Nová Ves, vytvoření  doprovodných krajinných   prvků“  dle předloženého návrhu  
 
c) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy 
 
  
79/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí průběžnou  zprávu o  plnění rozpočtu  MObv Nová Ves za  období  
01 - 07/2007 
 
b) bere na vědomí rozpočtová opatření starostky  RO 4/2007/ST   a  RO 5/2007/ST 
 
c) bere na vědomí návrh  rozsahu oprav místních komunikací v celkové výši   552 tisíce Kč 
(včetně DPH) 
 
d) schvaluje rozpočtové opatření   RO 1/2007/ZAST, kterým se    
na straně příjmů: 
zvyšuje  odpa  6171  pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků  na + 785 tisíc Kč 
na straně výdajů: 
zvyšuje odpa  2212  pol 5171 opravy a  udržování  o  +  650 tisíc Kč  (na částku  660 tisícKč) 
zvyšuje odpa  2212  pol 6121  budovy, stavby         o  +  135 tisíc Kč  (na částku  135 tisíc Kč)     
 
  
80/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  požadavek MMO – odboru stavebně správního   o   souhlas s výjimkou  
z Regulativů funkčního a prostorového uspořádání území  Územního plánu města Ostravy 
(prodloužení vodovodu  DN 90  do pozemku parc.  č.  279/1 v k. ú. Nová Ves  u Ostravy, 
obec Ostrava -  ul. U Hrůbků) 
 
b) schvaluje  výjimku z kategorie „přípustné“ dle  Regulativů funkčního a prostorového 
uspořádání území  Územního plánu města Ostravy, a to pro nezbytnou technickou  
vybavenost   -  prodloužení vodovodu  DN 90  do pozemku parc. č.  279/1 v k.  ú.  Nová Ves  
u Ostravy, obec Ostrava - ul. U Hrůbků (žadatel společnost  ELMICH ART TOYS, s.r.o. , 
zastoupená Ing. Karlem Čajkou) 
 
  
81/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere na vědomí, že    Ministerstvo životního prostředí  ČR  rozhodlo dne  2. 8. 2007  svým 
rozhodnutím č. OV050/07  o poskytnutí  finančních prostředků  v rámci programu péče o 
krajinu v roce 2007  - Podprogram péče o krajinu,   o  přidělení dotace na  akci „Pěstební  
opatření památných stromů v areálu kostela  Nové Vsi,   a  to ve výši 54.419,- Kč 
 
  
82/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
žádá statutární město Ostrava  o svěření  pozemků p.č.  13/1, 16/1, 18/3 a 486/1 vše v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  městskému obvodu Nová Ves 
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83/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
žádá statutární město Ostrava o podání žádosti  o bezúplatný převod   pozemků  z vlastnictví  
ČR  ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku statutárního 
města Ostrava a  jejich svěření městskému obvodu Nová Ves 
 
Jedná se o tyto pozemky: 
st.p.č.  8/2      347 m2 zast. plocha a nádvoří 
st.p.č.  8/3             2 m2 zast. plocha a nádvoří 
st.p.č.  104      941 m2 zast.  plocha a nádvoří 
st.p.č.  1123          109 m2 zast. plocha  a  nádvoří 
p.p.č.    31/9         74 m2 ost. plocha – ost. komunikace 
p.p.č.   38/6    1.340 m2 ost. plocha – jiní plocha 
p.p.č.   38/7    1.502 m2 ost. plocha – jiná plocha 
p.p.č.     40/2          94 m2 ost. plocha  - ost. komunikace 
p.p.č.   88/9   2.805 m2 ost. plocha  - jiná plocha 
p.p.č.    88/10      643 m2 ost. plocha – ost. komunikace 
p.p.č.   461/17  3.257 m2 ost. plocha – sportoviště 
p.p.č.    491/6      2.565 m2 ost. plocha – neplodná půda 
p.p.č.    491/7      1.366 m2 ost. plocha –silnice 
p.p.č.  491/8      1.122 m2 ost. plocha – neplodná půda 
p.p.č.  491/9      1.315 m2 ost. plocha –neplodná půda 
p.p.č.   491/13           13.650 m2 ost. plocha -  neplodná půda  
p.p.č.   491/15     1.417 m2      ost. plocha – jiná plocha 
p.p.č.   491/19     1.498 m2 ost. plocha – jiná plocha 
p.p.č.   491/20     1.328 m2 ost. plocha – silnice        
p.p.č.   491/21      1.334 m2      ost. plocha – ost. komunikace 
p.p.č.   491/22      1.587 m2      ost. plocha – neplodná 
p.p.č.   491/24           13.634 m2      ost. plocha – jiná plocha 
p.p.č.    491/26           126 m2     ost. plocha – jiná plocha 
p.p.č.    521/1              7.273 m2     ost. plocha – silnice 
p.p.č.    601/2                    85 m2    ost. plocha – ost. komunikace 
vše v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
 
84/10 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí možnost podání  žádosti o dotaci na zateplení budovy hasičské zbrojnice  
z Operačního programu  Životního prostředí -  prioritní  osa 3: Udržitelné  využívání  zrodjů 
energie 
 
b) souhlasí s podáním žádosti  dle předloženého návrhu 
 
c) ukládá starostce  požádat  Radu  města Ostravy  o   vyslovení souhlasu s podáním žádosti 
dle předloženého návrhu  
  
 
 ………………………..     ……………………………. 
     Jana Kubová       Mgr. Zuzana Mikšaníková 
         starostka       členka  ZMObv Nová Ves  

(pověřena podpisem   usnesení) 


