
Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves 
 

Usnesení  
ze  6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves, 

 konaného dne  26.března 2007  
 
  
29/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
 určuje  za ověřovatele zápisu  ze 6. zasedání  konaného dne 26.3.2007 Mgr.    Evu 
Varcholákovou a Ing. Tomáše Lefnera.  
 
 
30/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
schvaluje  zápis  z  5. zasedání zastupitelstva   konaného dne 29.1. 2007  
  
  
31/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
 volí   návrhovou komisi ve složení: Ing. Rosypálková a   Mgr. Mikšaníková.  
 
  
32/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
schvaluje program 6. zasedání dle předloženého návrhu 
 
  
33/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  informaci o  plnění  usnesení ZMObv Nová Ves   (1. – 5. zasedání) 
 
b) rozhodlo revokovat  svá usnesení č.: 

• 24/5, 25/5 27/5 ze dne  29. ledna 2007 
• 16/3 ze dne  27. listopadu 2006 

 
c) vyřazuje ze sledování usnesení č.:28/5, 23/4, 14/2, 15/2 
 
  
34/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere na vědomí předběžnou  zprávu o  hospodaření MObv Nová Ves za rok 2006 

 
  
35/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere na vědomí průběžnou  zprávu o  plnění rozpočtu  MObv Nová Ves za  období  
01 - 02/2007 
 
  
36/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  žádost     Slezské diakonie,oblast Ostrava  Havířov  ze dne  13.3.2007 o 
pronájem   nebytových prostor a  věcí movitých na dobu 25 let 
 
b)   souhlasí, aby    byla  se Slezskou diakonií uzavřena  smlouva   na  pronájem věcí 
nemovitých, movitých  a nebytových prostor  na dobu 25 let    
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37/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  žádost    informaci  o   pokračování stavby : „Silnice I/47 Severní  spoj  
I. stavba“ na území  MObv Nová  Ves 
 
b) bere na vědomí  žádost společnosti Dopravoprojekt  Ostrava  spol.s r.o. o souhlas 
vlastníka se stavbou  tj.  rozšíření záboru pozemků o   94 m2 z pozemku p.p.č. 162/11 
v k.ú.Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava z majetku SMO – svěřeno MObv Nová Ves)  
 
c)  v souladu s ust. §102  odst.  4 zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení) v pl. 
znění  si   vyhrazuje  právo rozhodnout    jako vlastník s vydáním  souhlasu se stavbou  - 
rozšíření záboru o  94 m2 z pozemku p.p.č. 162/11 v k.ú.Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
z majetku SMO – svěřeno MObv Nová Ves  a  s  převzetím  stavebních objektů  C 116 
Prodloužení ul. Chemické a  C 123 Přeložka cesty v km 2,8  po jejich dokončení  
 
d) souhlasí  jako  vlastník  se stavbou,  tj. se záborem  94 m2 z  pozemku p.p.č. 162/11 v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava z majetku SMO – svěřeno MObv Nová Ves pro 
vybudování   násypu   silničního tělesa   
 
e) souhlasí  s  převzetím  stavebních objektů  C 116 Prodloužení ul. Chemické a  C 123 
Přeložka cesty v km 2,8  po jejich dokončení  do majetkové správy  SMO – Městského 
obvodu Nová Ves 
 
f) doporučuje Zastupitelstvu města Ostravy  schválit záměr  prodeje  části pozemku p.p. č.   
162/11 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  o výměře cca 94 m2 pro   stavbu   „Silnice 
I/47 Severní  spoj  I. stavba“  
 
  
38/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí   informaci   místostarosty Ing.Tomáše Lefnera o  stavu  povodňového 
hlásiče v Ostravě – Nové Vsi  
 
b) bere na vědomí, že provozní  náklady  na   zajištění  funkce  povodňového  hlásiče jsou   
ve výši 6 tisíc Kč /rok  + DPH 
  
c) bere na vědomí návrh na    modernizaci  a zprovoznění  stanice M4016  ve výši do 32 tisíc 
Kč    včetně DPH  
   
d)   odkládá  rozhodnutí na  příští zasedání zastupitelstva 
 
  
39/6 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere na vědomí   informaci starostky  o  činnosti  
 
  
 …………………………..    ……………………………. 
 Jana  Kubová      Ing.Tomáš Lefner 
 starostka        místostarosta 


