
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Nová Ves 

 
Usnesení  z 8. zasedání Zastupitelstva  městského obvodu Nová Ves 

konaného dne 25. června 2007 
 
  
50/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
 určuje  za ověřovatele zápisu  z  8. zasedání  konaného dne  25. června 2007: 
 Mgr. Varcholákovou a Ludmilu Haškovou  
 
51/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
schvaluje  zápis  ze  7. zasedání zastupitelstva   městského obvodu Nová Ves  konaného dne 
21. května 2007 
   
52/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
 volí   návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Mikšaníková a Ing.Lefner.   
 
  
53/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
schvaluje program  8. zasedání  dle předloženého  návrhu: 

Informace o pokračování stavby Severní spoj – zástupci společnoti ODS –  
Dopravní stavby Ostrava, a.s. 

Informace o činnosti orgánů městského obvodu  (starostka, místostarosta,  tajemnice  
ÚMOb Nová Ves) 

 
1. Průběžní informace o  plnění rozpočtu MObv Nová Ves za období 01-05/2007 
2. Sociální  fond   
3. Zpráva o výsledku hospodaření MObv Nová Ves za rok 2006 – závěrečný účet 
4. Návrh zásad pro  nabývání a prodej nemovitostí 
5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava, kterou se stanoví systém 

shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
vznikajícího na území města Ostravy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem  

6. Organizační a různé  
a. stanovení pravidelné měsíční odměny  člence  ZMObv Nová Ves 
b. exkurze na Povodí Odry, s. p. (26. 6. 2007) 
c. informace o   akci  „Nová Ves v roce 10“ 

 
7. Závěr 

 
  
54/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí průběžnou  zprávu o  plnění rozpočtu  MObv Nová Ves za  období  
01 - 05/2007 
 
b) bere na vědomí rozpočtové opatření starostky  RO3/2007/ST   
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55/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  informaci, že čerpání  finančních prostředků v roce 2006 (příspěvek na  
stravování, příspěvek na dovolenou, příspěvek  u příležitosti  životního výročí apod.) bylo    
bez nároku  
 
b)  schvaluje čerpání  finančních prostředků z rozpočtu Městského obvodu Nová Ves v roce 
2006 v celkové výši    75.236,- Kč,  které byly   vyplaceny jako  příspěvek  na stravování,  
příspěvek  na dovolenou  a  příspěvky u příležitosti  životních výročí  
 
c) schvaluje čerpání  finančních prostředků z rozpočtu Městského obvodu Nová Ves za období 
01-06/2007  v celkové výši   23.968,- Kč,  které byly   vyplaceny jako  příspěvek  na stravování  
 
d) zřizuje s účinností od 1. července 2007 Sociální fond zaměstnanců statutárního města 
Ostrava  zařazených   do Úřadu městského obvodu Nová Ves 
 
d) schvaluje  s účinností od  1. července 2007  Statut Sociálního fondu  zaměstnanců 
statutárního města Ostrava  zařazených   do Úřadu městského obvodu Nová Ves dle 
předloženého návrhu  
 
e)  schvaluje  s účinností od 1. července  2007 Zásady  pro  použití prostředků sociálního 
fondu zaměstnanců   statutárního města Ostrava  zařazených  do Úřadu městského obvodu 
Nová Ves 
 
f) schvaluje   převod  60 tisíc Kč   z rozpočtu městského obvodu  do Sociálního fondu  
 
e) rozhodlo  o převodu  údajného „nevyčerpaného“  zůstatku za rok 2006   ve výši   
22.516,-Kč do rozpočtu Městského obvodu Nová Ves   
 
 
 56/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí předloženou   zprávu o   výsledku  hospodaření   Městského obvodu Nová 
Ves  za   rok 2006 
 
b) bere na vědomí předloženou   zprávu o   výsledku   přezkoumání  hospodaření   Městského 
obvodu Nová Ves  za   rok 2006, kterou  vypracovala společnost  HZ Praha, spol.  s r.o.   
 
c) schvaluje    výsledek   hospodaření Městského obvodu Nová Ves za rok 2006 – závěrečný 
účet -  s výhradou 
 
d) ukládá starostce v termínu do 31. 12. 2008   zajistit  odstranění  nedostatků  v hospodaření 
Městského obvodu  Nová Ves, které byly zjištěny  při inventarizaci majetku, závazků a 
pohledávek  za rok 2006 a  při   přezkoumání hospodaření  městského obvodu  
 
Z: Jana Kubová, starostka  
T:  31.12.2008  
 
 



- 3 - 
 
 
e)  doporučuje  přizvat    na jednání  Finančního výboru   Oldřicha Zimmermanna a    Bc. 
Petra Müllera  k podání vysvětlení  nedostatků 
 
T: 30.9.2007 
  
f) ukládá  starostce předložit   k 31. 12. 2007  a  k  30. 6. 2008 průběžnou zprávu o 
odstraňování nedostatků 
 
g) souhlasí s prodejem nepotřebného služebního vozu  zn. FELICIA  
  
  
57/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  návrh Zásad pro nabývání  nemovitostí do majetku Městského obvodu 
Nová Ves a  pro prodej  nemovitostí  z majetku  statutárního města Ostrava – svěřeno 
Městskému obvodu Nová Ves – úhrada nákladů  
  
b) schvaluje s účinností od  1. 7. 2007   Zásady pro nabývání  nemovitostí do majetku 
Městského obvodu Nová Ves a  pro prodej  nemovitostí  z majetku  statutárního města 
Ostrava – svěřeno Městskému obvodu Nová Ves – úhrada nákladů,   dle  předloženého  
návrhu  
 
  
58/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava, kterou se 
stanoví systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu vznikajícího na území města Ostravy, včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem  
 
 b)   nemá k přeloženému návrhu připomínky  
 
   
59/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
stanoví s účinností od   21.5. 2007  Ivaně  Marynčákové pravidelnou měsíční odměnu za 
výkon funkce člena Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves ve výši 770,- Kč 
 
  
60/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere na vědomí  informaci o exkurzi  na Povodí Odry, s.p. , která se koná dne  26. 6. 2007  
 
  
61/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere  na vědomí  informaci, že  t.č.  volné finanční prostředky   městského obvodu   budou 
z důvodu  nízkých úrokových sazeb   bankovních ústavů   prozatím  ponechány na základním 
běžném účtu   
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62/8 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere na vědomí informaci   o  akci „Nová Ves v roce 10“, která se  koná jako připomínka  
ničivých povodní v roce 1997 
  
 
 
 ……………………….    ………………….. 
       Jana Kubová       Ing.Tomáš Lefner  
  starostka          místostarosta  
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Statut Sociálního fondu  zaměstnanců statutárního města Ostrava  zařazených   do Úřadu 
městského obvodu Nová Ves 
 
Zásady  pro  použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců   statutárního města Ostrava  
zařazených  do Úřadu městského obvodu Nová Ves 
 
Zásady pro nabývání  nemovitostí do majetku Městského obvodu Nová Ves a  pro prodej  
nemovitostí  z majetku  statutárního města Ostrava – svěřeno Městskému obvodu Nová Ves – 
úhrada nákladů  


