
Statutární město Ostrava 

Městský obvod Nová Ves 

 

Usnesení 

  ze 34. zasedání zastupitelstva městského obvodu Nová Ves  

konaného dne 30. 6. 2014 
(č. usn. 0353/ZMOb-NV/1014/34 až č. usn. 0368/ZMOb-NV/1014/34) 

(Anonymizovaná forma) 

 č.usn. 0353/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
schvaluje program 34. zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu s úpravou 
 

 č.usn. 0354/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

schvaluje za ověřovatele zápisu ze 34. zasedání zastupitelstva  městského obvodu Nová Ves, konaného dne   

30. června 2014    Pavla Zyrkovského a  Ivanu Marynčákovou    

 
č.usn. 0355/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

schvaluje  zápis z 33.  zasedání zastupitelstva městského obvodu Nová Ves  2. 6.  2014 

 

 č.usn. 0356/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

volí  návrhovou komisi  pro přípravu  usnesení ze zasedání  zastupitelstva ve  složení pan  Vladimír Bednář  a pan  Ing. 

Jaroslav Nádvorník. 

 

č.usn. 0357/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  
bere na vědomí  informace o hospodaření městského obvodu  Nová Ves za  
období 01- 05/2014  
 

č.usn. 0358/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

bere na vědomí  informace o  činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru za období od 2. 6. 2014  do 30. 

6. 2014 – ústní informace  
 

č.usn. 0359/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí  přehled nedobytných pohledávek,  vedených  v účetnictví statutárního města Ostrava – 

Městského obvodu Nová Ves, zjištěný při inventarizaci   za rok 2013,  v tomto členění:  

1) účet 311 0410 orj. 52 – pronájem pozemků v celkové výši 22.338,- Kč 

2) účet 311 0420 orj. 41 – pronájem  bytu – pohledávka ve výši 5.847,- Kč 

3) účet 315 0290    - dlužné výživné  min. let a dlužné  soc. dávky v celkové výši 20.295,- Kč 

4) účet 315 0410  orj. 100 místní poplatek ze psů  v celkové výši 1.450,- Kč 

 

b)  si vyhrazuje  právo v souladu  s ust. §85  odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v pl. znění: 

- rozhodnout o  vzdání se práva  a prominutí  pohledávky  nižší než 20.000 ,- Kč,  

- prominout  pro nedobytnost  a účetně odepsat   tyto pohledávky: 

 

 



1) z účtu 311  0410 orj. 52 – pronájem pozemků v celkové výši 22.338,- Kč 

(členění:  

-  xxxxxxxx,  dlužná částka  ve výši 6.743,- Kč z roku 2003 

- xxxxxxxx,  dlužná částka  ve výši 1946,90 Kč z let 2003 – 2004 

- xxxxxxxxxx, dlužná částka ve výši 4.520,- Kč z roku 2011 a 2012 

-  xxxxxxxxxx, dlužná částka ve výši  2.632,- Kč z roku 2012 

- xxxxxxxxxxx, dlužná částka 6.505,- Kč z let 2011 a 2012) 

 

2) z účtu 311  420 orj. 41 – pronájem  bytu – pohledávka ve výši 5.847,- Kč  

v členění: xxxxxxxx,  5.847,- Kč 

 

3) z účtu  315 410  orj. 100 místní poplatek ze psů  v celkové výši 1.050,- Kč 

Členění: 

- xxxxxxxxxx, 400,- Kč (dluh z roku 2011) 

- xxxxxxxxxxx, 300,- Kč (dluhy z let 2012 a 2013) 

- xxxxxxxxxxxxx, 150,- Kč (dluh z roku 2013 – chybný  účetní předpis pro rok 2013– změna TP 01/2012 

- xxxxxxxxxxxx, 200,- Kč (dluh  za rok 2013 – chybný účetní předpis pro rok 2013 – změna TP od 07/2011) 

 

 

c)  rozhodlo  odepsat v souladu  s ust.  čl. II odst. 4  zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění  zákon č. 111/2006 Sb.,  

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a další související 

zákony    z účetnictví statutárního města Ostrava – Městského obvodu Nová Ves  z účtu 3215 290 dlužné výživné 

z minulých let  a sociální dávky , které jsou vedeny jako pohledávky v celkové výši 20.295,- Kč, a to z důvodu zániku 

ze zákona,  v tomto členění: 

- xxxxxxxxx,  částka ve výši  10.800,- Kč (dluh od 31. 8. 2001) 

- xxxxxxxxxx, částka 4.900,- Kč (dluh od  25.11.2003) 

- xxxxxxxxx, částka 3.023,- Kč (dluh od  2.4.2004) 

- xxxxxxxxx částka  1.572,- Kč (dluh od 27. 12. 2004) 

 

d)  rozhodlo prominout  příslušenství  - smluvní pokutu za pronájem pozemku (zahrady)  za období  od  04/2011 do 

05/2014,  nájemce xxxxxxxx, a to z důvodu  odstranění tvrdosti (penále 100,- Kč/týden prodlení)   

  
č.usn. 0360/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí  informace o   plnění usnesení zastupitelstva  

b) doplňuje své usnesení č. 0339/ZMOb-NV/2014/32 ze dne 17. 3. 2014  takto:  

žádá Zastupitelstvo města Ostravy o svěření pozemku  parc. č.  65/5 v  k. ú. Nová Ves u Ostravy do 

správy městského obvodu Nová Ves dle   navržených  podmínek  

 
 č.usn. 0361/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí informaci o  stavebních úpravách (zateplení) budovy hasičské zbrojnice v  městském  

obvodu   Nová Ves, které  budou zajištěny  Odborem ekonomického rozvoje  Magistrátu města Ostravy 

v rámci programu EKOTERMO II 

b) bere na vědomí, že  část  souvisejících stavebních prací  nebyla uznána  a  musí je zajistit  městský 

obvod Nová Ves 



c) rozhodlo o  výjimce ze Zásad pro  zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu, a to, že  u stavebních 

prací na dokončení stavebních úprav souvisejících se zateplením budovy hasičské zbrojnice v  městském 

obvodu Nová Ves mohou být z důvodu  operativnosti  přímo osloveni pouze  3 uchazeči (předpokládaný 

finanční objem je cca 1,7 mil Kč)  

 
č.usn. 0362/ZMOb-NV/1014/34 
 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 
vybudování části chodníku na ul. U Hrůbků  na pozemku p.p.č. 291/6 ostatní plocha-ostatní komunikace o 

výměře 83 m2 ve vlastnictví ČR- Státního pozemkového úřadu  

2)  souhlasí  

 s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 291/6 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. Nová  

         Ves u Ostravy, obec Ostrava od ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, se sídlem Husinecká 1024/11a,  

         130 00 Praha-Žižkov a s jeho zařazením do majetku Statutárního města Ostrava s následným svěřením do správy  

          Městského obvodu Nová Ves 

 

3)   ukládá  

starostovi postoupit žádost o udělení souhlasu s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 291/6 ostatní plocha-

ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s následným svěřením do správy MOb Nová Ves na 

orgány Statutárního města Ostrava 

 

 č.usn. 0363/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 
     budování části chodníku na ul. U Hrůbků  na pozemku p.p.č. 291/6 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře  
     83 m2 ve vlastnictví ČR- Státního pozemkového úřadu 
 
2) souhlasí  

     s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 291/6 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. Nová 

Ves  

     u Ostravy, obec Ostrava od ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  

     Praha-Žižkov a s jeho zařazením do majetku Statutárního města Ostrava s následným svěřením do správy 

Městského  

     obvodu Nová Ves 

 

3)   ukládá  

starostovi postoupit žádost o udělení souhlasu s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 291/6 ostatní plocha-

ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s následným svěřením do správy MOb Nová Ves na 

orgány Statutárního města Ostrava 

 

č.usn. 0364/ZMOb-NV/1014/34 
 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 
vybudování části chodníku na ul. U Hrůbků na pozemku p.p.č. 260/15 ostatní plocha-ostatní komunikace o 

výměře 25 m2 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, se sídlem      28. října 2771/117, 702 00 

Ostrava  

2)  souhlasí  

s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 260/15 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře       25 m2 v k. ú. 

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava od Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117,   



702 00 Ostrava a s jeho zařazením do majetku Statutárního města Ostrava svěřená správa Městskému obvodu 

Nová Ves 

3)   ukládá  

starostovi postoupit žádost o udělení souhlasu s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 260/15 ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 25 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a jeho zařazením do majetku 

Statutárního města Ostrava, svěřená správa Městskému obvodu Nová Ves,     

  

č.usn. 0365/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu 

 
1) bere na vědomí 

narovnání vlastnických vztahů k pozemku pod chodníkem na ul. U Hrůbků v části Balkán-hřbitov,  a to pozemku 

p.p.č. 1094 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 56 m2 ve vlastnictví České republiky -  Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových  

2)  souhlasí  

s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 1094 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 56 m2 v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 

716 00 Ostrava-Radvanice a s jeho zařazením do majetku Statutárního města Ostrava svěřená správa 

Městskému obvodu Nová Ves 

 

3)   ukládá  

starostovi postoupit žádost o udělení souhlasu s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 1094 ostatní plocha-

ostatní komunikace o výměře 56 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a jeho zařazením do majetku 

Statutárního města Ostrava, svěřená správa Městskému obvodu Nová Ves, na orgány Statutárního města 

Ostrava 

  

č.usn. 0366/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 
možnost vybudování dětského hřiště na pozemku p.p.č. 168/55 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ 

70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava,  s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro PO: 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz. 

 2)  souhlasí  

s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 168/55 ostatní plocha-zeleň o výměře 690 m2 v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava od Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava a 

s jeho zařazením do majetku Statutárního města Ostrava, svěřená správa Městskému obvodu Nová Ves 

3)   ukládá  

starostovi postoupit žádost o udělení souhlasu s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 168/55 ostatní plocha-

zeleň o výměře 690 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a jeho zařazením do majetku Statutárního města 

Ostrava, svěřená správa Městskému obvodu Nová Ves, na orgány Statutárního města Ostrava  

 
 č.usn. 0367/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1 )    bere na vědomí 



žádost Statutárního města Ostrava, magistrátu, majetkového odboru o stanovisko k převodu pozemku p.p.č. 

521/1 ostatní plocha-silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava od vlastníka ČR-Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 

 

 

2)  souhlasí  

s bezúplatným převodem pozemku p.p.č. 521/1 ostatní plocha-silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Praha a s jeho zařazením do majetku Statutárního města Ostrava s následným svěřením do správy 

Městského obvodu Nová Ves 

3)   ukládá  

starostovi postoupit stanovisko zastupitelstva městského obvodu o udělení souhlasu s bezúplatným převodem 

pozemku p.p.č. 521/1 ostatní plocha-silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s následným svěřením do 

správy MOb Nová Ves, Statutárnímu městu Ostrava, magistrátu, majetkovému odboru 

  

č.usn. 0368/ZMOb-NV/1014/34 
Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

stanoví v souladu s ustanovením §67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v  pl. znění počet členů 

Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves pro volební období 2014 – 2018, a to 11 

  

 

 

Ing. Tomáš Lefner, v.r.     Ing. Jaroslav Nádvorník, v.r.  

         starosta             místostarosta 

 

  

 

 


