
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Nová Ves 

 
 

Usnesení  z  9. zasedání Zastupitelstva  městského obvodu Nová Ves 
konaného dne  16. července 2007 

 
  
63/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves    
určuje  za ověřovatele zápisu  z  9. zasedání  konaného dne  16. července 2007  Vladimíra 
Bednáře a Ivanu Marynčákovou  
 
  
64/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves   
schvaluje  zápis  z   8. zasedání Zastupitelstva   městského obvodu Nová Ves  konaného dne 
25. června 2007 
 
  
65/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
volí  návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Mikšaníková a Ing.Lefner.   
 
  
66/9 Zastupitelstvo Městského  obvodu Nová Ves   
schvaluje  program  zasedání ZMObv Nová Ves dle předloženého návrhu: 
 
1.  Zpráva o výsledku kontroly  hospodaření městského obvodu v roce 2007, kterou  vydal  
     Magistrát města Ostravy, odbor  interního auditu a kontroly na základě  provedené    
     kontroly  hospodaření Městského obvodu Nová Ves za období  06/2006 do 05/2007  
     (kontrola provedena od 18.6. do 29.6.2007) 
 
2. Žádost  Povodí Odry, státního podniku, o  koupi pozemků parc.č.  88/19 o výměře 317 m2  
    a  pozemku p.č. 142/2 o výměře  3.864 m2  (vše v k.ú. Nová Ves, obec Ostrava) z majetku    
    statutárního města Ostrava – svěřeno Městskému obvodu Nová  Ves  -  změna usnesení  
    ZMObv Nová Ves č. 247/33 ze dne  27. února  2006  

  
3.  Návrh nabytí  nemovitostí  poz. p.č. 296  a  p.st. č. 524  (vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy,  
     obec Ostrava)  z majetku Římskokatolické    farnosti  Ostrava – Mariánské Hory (hřbitov a  
     budova márnice včetně pozemku zastavěného  stavbou) formou  daru 
 
4.  Informace o  dotaci ve výši   271 tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského  kraje na   akci  
     „Obnova vodního  režimu v lokalitě  rybníky – Ostrava –Nová Ves, vytvoření  
    doprovodných krajinných   prvků“  
 
5.  Žádost Nadace LANDEK Ostrava o příspěvek na činnost v roce 2007  
 
6. Organizační a různé  - oprava  místních komunikací  
 
     Závěr 
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67/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí předloženou   Zprávu o výsledku kontroly  hospodaření městského obvodu 
v roce 2007, kterou  vydal   Magistrát města Ostravy, odbor  interního auditu a kontroly na  
 základě  provedené  kontroly  hospodaření Městského obvodu Nová Ves za období  06/2006 
do 05/2007  (kontrola provedena od 18.6. do 29.6.2007) 
 
 b) ukládá Finančnímu výboru a Kontrolnímu výboru  projednat předloženou  zprávu   
v termínu  do 17. září 2007 a   výsledek projednání předložit  ZMObv Nová Ves   
Termín:  25. 9. 2007 
 
Zodpovědné: Ludmila Hašková – předsedkyně Finančního výboru   
            Mgr. Zuzana Mikšaníková – předsedkyně Kontrolního  výboru   
 
c) ukládá starostce  předložit  návrh opatření a  harmonogram    postupu odstraňování 
nedostatků  zjištěných kontrolou 
 
Termín:  25. 9. 2007  
Zodpovědná: Jana Kubová, starostka  
 
  
68/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
 a) bere na vědomí   informaci  o   nedopatření   při schvalování  záměru prodeje pozemků   
na základě žádosti  Povodí Odry, státního podniku – žádost o koupi  pozemku  p. p.č. 88/19 o 
výměře 317 m2 a  pozemku p.p.č. 142/2 o výměře  3.864 m2, vše  v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava  (usnesení   č. 247/33 ze dne 27. února 2006) 
 
 b) doporučuje Zastupitelstvu města Ostravy, na základě žádosti   Povodí Odry, státního 
podniku, se sídlem Varenská  49, Ostrava 1, PSČ 701 26  o odkoupení pozemků p. parc. č. 
88/19 o výměře 317 m2 a p. parc.č. 142/2 o výměře 3.864 m2 - vše v k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, 
 obec Ostrava,  z majetku statutárního města Ostrava – svěřeno městskému obvodu Nová Ves,    
souhlasit se záměrem prodeje dle předloženého návrhu  
 
  
69/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí  návrh  na nabytí  nemovitostí  poz. p.č. 296  a  p.st. č. 524  (vše v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy,  obec Ostrava)  z majetku Římskokatolické    farnosti  Ostrava – 
Mariánské Hory (hřbitov a  budova márnice včetně pozemku zastavěného  stavbou) formou  
daru 
 
b)  odkládá  své rozhodnutí  ve věci vzhledem k neúplnosti  předkládaného návrhu   
   
 
70/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
bere na vědomí   informaci  o  dotaci ve výši   271 tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského  
kraje na   akci  „Obnova vodního  režimu v lokalitě  rybníky – Ostrava –Nová Ves, vytvoření  
doprovodných krajinných   prvků“  
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71/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí    žádost  NADACE LANDEK Ostrava  ze dne 2. 7. 2007 o poskytnutí  
nadačního daru nebo dotace na činnost v roce 2007 
  
b)  neschvaluje  poskytnutí  finančního daru  NADACI LANDEK   Ostrava  na činnost   
v roce 2007 
   
72/9 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 
a) bere na vědomí     informaci  o  nutnosti  oprav  místních komunikací  ve správě  
Městského obvodu Nová Ves 
  
b) bere na vědomí  návrh  na  zadání oprav  společnosti Ostravské komunikace a. s., se 
sídlem Novoveská  ul. 25/1266,Ostrava – Mar. Hory 
 
c) schvaluje  výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu   a   souhlasí 
se  zadáním oprav místních komunikací  v Městském obvodu Nová Ves   společností 
Ostravské  komunikace a.s., se sídlem Novoveská ul. 25/1266, Ostrava – Mar. Hory,  
IČO 253 96 544   do fin. limitu 1,5 mil Kč  (včetně DPH)   pro rok 2007  s tím, že  úseky  pro 
opravy vytipuje   Komise dopravy, místního  hospodářství  a  výstavby 
   
 
 
     …………………              …………………… 
        Jana Kubová      Ing. Tomáš Lefner  
            starostka         místostarosta  
 


