
Statutární město Ostrava – Městský obvod Nová Ves 
 

 
Usnesení  

ze  7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves,  
konaného dne 21. května 2007  

 
  
40/7 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
 určuje  za ověřovatele zápisu  ze 7. zasedání  konaného dne 21. května 2007: Mgr. Zuzanu 
Mikšaníkovou a Věru Lefnerovou 
 
 41/7 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
schvaluje  zápis  ze  6. zasedání zastupitelstva   městského obvodu Nová Ves  konaného dne 
26. března  2007  
 
 42/7 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
volí   návrhovou komisi ve složení:   Vladimír Bednář a Zdeněk Voznička  
 
 43/7 Zastupitelstvo  městského obvodu Nová Ves 
schvaluje  upravený program  zasedání dle předloženého návrhu 
 
 
 44/7 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
 a) bere  na vědomí   oznámení Ing. Jaroslavy Rosypálkové o vzdání se mandátu člena  
Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves, a to ke dni  10. 5. 2007 
 
b)  konstatuje, že   mandát    Ing. Jaroslavy Rosypálkové  zanikl ke dni 10. květnu 2007  
 
c)  konstatuje, že  náhradníkem    namísto odstoupivší   Ing. Jaroslavy Rosypálkové je dle 
výsledků voleb do Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves konaných ve dnech 20. a 
21.10. 2006,   za  Občanskou demokratickou stranu paní Ivana  Marynčáková  
 
d)  prohlašuje   v souladu s ust. §56  odst. 2 zákona č.  491/2001 Sb., o  volbách  do 
zastupitelstev  v obcích a o změně    některých dalších zákonů   paní Ivanu Marynčákovou  
členem Zastupitelstva  městského obvodu Nová Ves   s účinností  od 11. května 2007 
 
  
45/7 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí průběžnou  zprávu o  plnění rozpočtu  MObv Nová Ves za  období  
01 - 04/2007 
 
b) bere na vědomí  rozpočtová opatření Rady města Ostravy  ze dne 21.2.2007 a 26.3.2007 
 
c) bere na vědomí rozpočtová opatření starostky  RO1/2007/ST a  RO2/2007/ST 
 
  
46/7 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  návrh kupní smlouvy  č. 1226/07-5035 ( evidence dle  kupujícího)  
předložený  Povodím Odry, státním podnikem  
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b) schvaluje  uzavření kupní smlouvy  s Povodím Odry, státním podnikem, sídlem Ostrava 
1,Varenská č. 49, PSČ 701 26, IČ 70890021,    na prodej nemovitostí  z majetku statutárního 
města Ostrava – svěřeno Městskému obvodu Nová Ves , a to pozemků  p.p.č. 570/2 o výměře 
439 m2 a  p.p.č. 491/51 o výměře  11 m2, vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava za 
cenu  130.520,-Kč  dle znaleckého posudku č. 2007/012  vypracovaného soudním znalcem 
Ing. Pavlem Krämerem dne  11. 1. 2007, dle přeloženého  návrhu  
 
 c) zmocňuje starostku  k podpisu smlouvy  
 
  
47/7 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  Návrh zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 
b) v souladu s ust. §102  odst.  4 zákona č. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení) v pl. 

znění  si   vyhrazuje  právo  schválit  Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

 
c) schvaluje s účinností od 1. 6. 2006   Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu   dle předloženého návrhu 
 
  
48/7 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 cca 6 tisíc Kč /rok  + DPH 
  
c) bere na vědomí návrh na    modernizaci  a zprovoznění  stanice M4016    
 
 d) schvaluje    modernizaci  stanice M4016     včetně   úhrady   ročních provozních nákladů  
ve výši  cca 6 tisíc  Kč + DPH 
 
e)  ukládá    starostce  a místostarostovi  zajistit  úkony související s modernizací stanice  
     M4016 – povodňového hlásiče dle  předloženého návrhu   (technické řešení, žádost o  
      dotaci z rozpočtu SMO) 
 
Z: Jana Kubová, Ing.Tomáš Lefner 
 
  
49/7 Zastupitelstvo městského obvodu  Nová Ves 

a) zvyšuje počet členů Finančního výboru ze 3 na 5 
b) volí s účinností od  21. 5. 2007  Ing.  Věru Mandrlovou a Ing. Miroslava Plevu  za 
členy Finančního výboru  

 
 …………………………    ……………………….. 
  Jana Kubová      Ing.Tomáš Lefner 
  Starostka     místostarosta  


