
Statutární město Ostrava 

Městský obvod Nová Ves 

zastupitelstvo městského obvodu  

(volební období 2014-2018 ) 

 

 

Usnesení  z 5. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves konaného dne 23.6.2015 

(anonymizovaná verze) 

č. usn.  066/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

schvaluje program 5.  zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu    

 

č. usn.  067/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

schvaluje za ověřovatele zápisu z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Nová Ves, konaného dne 23. 6.  2015,  

Ivo Holuba  a Vladimíra Bednáře 

  

č. usn.  068/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

schvaluje zápis ze 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu Nová Ves konaného dne  27. 5. 2015 

 

č. usn.  069/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

volí návrhovou komisi pro přípravu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva ve složení  Ing. Zbyněk Martinek a Mgr. 

Václav Zaoral 

 

č. usn.  070/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

bere na vědomí  informace o hospodaření městského obvodu Nová Ves za období 01-05/2015 

 

č. usn.  071/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky na bytové účely dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostrava zařazených do Úřadu městského obvodu Nová Ves    

 

b) rozhodlo  poskytnout bezúročnou zápůjčku ve výši 10.000,- Kč s měsíční splátkou 500,- Kč dle předložené 

žádosti  

 

c) zmocňuje starostu MOb Nová Ves k uzavření smlouvy o zápůjčce 

Zm: Ing. Tomáš Lefner  

 

 

č. usn.  072/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí žádost Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu ze dne 20. dubna 2015 ve věci 

návrhu regulace hazardu na území jednotlivých městských obvodů  

 

b) žádá Zastupitelstvo města Ostravy o zavedení plošné regulace hazardu na území městského obvodu Nová 

Ves, tzn., že na území městského obvodu Nová Ves bude zakázáno provozovat výherní hrací přístroje (VHP)  

 

c) doporučuje zastupitelstvu města Ostravy zavedení plošné regulace hazardu na území celého města Ostravy  

 

 

 



- 2 - 

 

č. usn.  073/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí žádost ze dne 25.5.2015 Nadace Landek Ostrava o poskytnutí finančního daru na činnost 

v roce 2015  

 

b) rozhodlo neposkytnout finanční dar  

 

 

č. usn.  074/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

stahuje bod M-5 Doplnění usnesení č. 064/ZMOb-NV/1418/04 ze dne 27.5.2015 - daň z věcí nemovitých 

z programu  

 

č. usn.  075/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí, že rozsah nedostatků na úseku správy majetku a smluvních vztahů městského obvodu je 

obsáhlý (období od roku 1992 do 2013) 

 

b) rozhodlo o prodloužení přechodného navýšení počtu zaměstnanců ÚMOb Nová Ves na pozici správa majetku o 1 

úředníka do 31.12. 2018  

 

c) doporučuje tajemníkovi uzavírat pracovní poměr na dobu určitou maximálně 1 rok.  

 

č. usn.  076/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

bere na vědomí informace o činnosti  orgánů městského  obvodu  Nová Ves za období od 28. 5. 2015 do 23. 6. 2015  

  

č. usn.  077/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

schvaluje s účinností od 1. 7. 2015    
Pravidla pro promíjení smluvních pokut za pronájem věcí nemovitých i movitých   

 

č. usn.  078/ZMOb-NV/1418/05 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí    
žádosti  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nájemců pozemků parc. č.  21 a 27 v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava o prominutí penále za pozdní platbu nájemného (zpoždění 4 měsíce)  

 

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

rozhodnout o vzdání se práva a  prominutí i  pohledávky  nižší než 20 tisíc Kč 

c) rozhodlo částečně prominout  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smluvní pokutu  za pozdní platbu nájemného  

za rok 2014 za užívání  pozemků p.p.č. 21 a 27 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to každému ve výši  546,- Kč 

(k úhradě 754,- Kč/dlužník) 

 

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

       starosta          místostarosta  

 

 


