
Usnesení z 22, zasedání Zastopětelstva městského obvodu Nová Ves
18 E; 2318

Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

(volební období 2014 A 2018)

Usnesení

z 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves

konaného dne 18. 6. 2018

č. usn. 300/ZMOb-NV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

určuje, že usnesení z 22. zasedání zastupitelstva? konaného dne l8. 6. 2918. podepíše společně se starostou předseda

Kontrolního výboru Mgr: Václav Zaoral

ě. usm 301/ZMObaNV/l418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

schvaluje předložený doplněný program 22. zasedání zastupitelstva konaného dne 18, s 2018.

če usn. 302/ZMOmeV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nova Ves

schvaluje za ověřovatele zápisu 2 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves, konaného dne 18. 6. 2018

Ivo Holuba a Karla Plevu.

č. usn. 303/ZMOb-NV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

schvaluje zápis / 2 1. zasedání zastupitelstva :'něstského obvodu Nová Ves konaného dne 19. 3, 2018

č. usn. 304/m0buNV/I418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

volí návrhovou komisí pro přípravu usnesení [ 22 zasedání zastupitelsn a ve složení: Eng. Jaroslav Nádvorník & Mgr.

Eva Varchořáková,

é. usn. 305/ZMOb-NV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

a) schvaluje „Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava Městského obvodu Nová Ves

za rok 2017 závěrečný účet“

b) souhlasí s celoročním hospodařením statutárního města Ostrava Městského obvodu Nová Ves

za rok ZOl7 bez výhrad

c) schvaluje účetní závěka L'lčetníjednotkj. statutární město Ostrava , Městský obvod Nová Ves

zpracovanou k rozvahovému dni 31, 12 2017 za účetní období od 1 l, 2017 do 31 , l2_ 2017 dle předloženého

materiálu

d) schvaluje účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný statutárním

městem Ostrava Městským obvodem Nová Ves za účetní období 2017 do výsledku hospodaření

předcházejících účetních období (účet 432), a to ztrátu ve výši 509 699,64 Kč

e) bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ostrava

Městského obvodu Nová Ves za rok 2017



Usneseni z 22 zasedání Zastoptteřstva městského obvodu Nová Ves
18 6 2313

f) bere na vědomí rozbor“ nák1adů a výnosů= o který ch účtovalo učetníjednotka statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves Ves \ roce 2017

g) bere na vědomí Zprávu o nnentatiznci majetku závazků a pohledávek účetní jednotky statutární město

Ostrava Městský obvod Nová Ves za rok 2017

č. usn. 306/ZMOb—NV/Í418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření městského obx odu Nová Ves za období GHB/2018

č. usn. 307/ZMOb—NV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

stanoví, v soutado s ustanovením se? zákona; č. 128/2OGG se., o obcích (obecně zřízení; tr pozdějším zněnk že

počet Čteno Zastupitetstta městskěšto obvodu Nová Ves pro toíební období 2018 202’1 bude if

č. usn. 308/ZMOb—NV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

Ia) bere na vědomí návrh na dop1nění zabezpečování konkrétních ukotú v samostatné působnosti starosty

1b) rozhodlo o dopínění zabezpečm ání konkrétntdt úkolů w samostatné působnosti o; „koordinuje činnost

místostarosty a tajemníka“

E. usn. 309/ZMObuNV/l418/22

lastupitdstvo městského obvodu Nová Ve

mění své usnesení č 146/2M(Jh—N\/'/14š8/1t1 bod 2) ze dne 14321116 takto:

text ,s „bude investment dokončena do 12 měsíců od nabytí právní moci koiaudaěního rozhodnutí koiaudaee uvedené

ímestíční akce města“ nahrazuje textem: __ „bude investormt dokončwiu do 31. [2.2018 od nabytí právní moci

kolaudačního rozhtm'rzutí km’audace uvez/mé investiční akce města '“

č. usn. 310/ZMOb—NV/14I8/22

Zastupiteistvo městského obvodu Nová Ves

1) bere na vědomí

žádost spo1ečnosti Áíhštíngs sro se sídtem Fričova 262/6, Nová Ves.? 709 00 Ostrava zastoupená jednatetem

spoIečnostš Jiřím E1iášem„ ÍČ 258 98 566? o odkoupení pozemku p., č. 491/14 ostatní plocha o výměře 3 260 nf

V k, ú, Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava za nabídkovou cenu 198/,— KJE/m2

2) rozhodlo

že městský obvod nemá záměr“ prodat pozemek p, Č. 491/14 ostatní plocha o výměře 3260 m2 v k (1, Nová Ves u

Ostravy, obec Ostrava

3) ukládá

starostovi postoupit žádost o nesctu á1ení záměru prodeje pozemku v kú. Nová Ves u Ostravy obec: ( )strava c116: bodu

2 tohoto usnesení orgánům statutárního města Ostré“ )*

4) doporučuje

zastupžtelstvu města Ostravy neschváht záměr prodeje pozemku \“ k. (1 Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle bodu

2 tohoto usnesení

5) ukládá starostovi požádat statutární město Ostrava o odkoupení a následné sx ěření nezastavěných části pozparclčt

491/15 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
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če usn. 311/ZMOb=NV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

I) bere na vědamí nabídku fyzické osoby na uplatnění předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če stojící na

pozemku plest 568 zastavěná plocha a nádvoří v k ú Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

2} rezhodlo nevyužít předkupní právo dle předioženého návrhu

3) ukládá starostovi postoupit Žádost () neschválení záměru nevyužití předkupního práxa dle bodu 2 whom usnesení

orgánům statutárního města Ostravy

č. usn. 312/ZMOb—NV/1418/22

Zastupiteistvo městského obvodu Nová Ves

I) bere na vědomí

žádne! právnické wsob) ší Sakai Ostravě; Nex/é Ves ze se sždíem U Beříka 280/369 709 00:, 15“

005603913 a směnu části pozemku parse 461/17 o \ýmčře 280 my, Rteréje die geometrického piána č.

93136/2018 nově označena jake pezemek patce 461/28 a je ve vlastnictví žadatele za část pozemku

pareč. 461/2 o výměře 280 m2 ř která je die geometrickém piánu č (8136/2018 nově označena jake

pozemek parc‘é, 461/26 aje ve vlastnietxí Staíutámžhw měgta Ostravy., svěřená správa Městskému obvodu

Nová Ves„ vše &' kú Nová Ves u Ostravy obec Ostrava

2) rozhodlů

() záměru směn) částÉ pozemku pamě. 461/17 o výměře 280 mj.? která je dle genmetrickéřm plánu č,

931-36'2018 nex ě označenajako pozemek pamě, 461/28 aje ve Vlasmictvi ”U Sož—(01 Ostrava Nova} Ves,

2.51 se sídiem U Boříka 280/369, 709 005 IČ 00560391, za část pozemku parse 461/2 o výměře 280

m?. kíeráje die geometrickém p1ánu č 93 136/2018 nove označena jako puzemek parc č 461/26 aje xe

vlastnictví Statutárním mesta (_)stmvy, svěřená správa Městskému obx odu Nmá Vex \‘Se \. kit Nová Ves

u (Égtmvyv (sbee Ostrava

3) ukšádá

starostovi městského obvodu požádat ZastupiteÍsn/o mesta 0567“) o souhlas se záměrem směny

pozemků die bodu 2) tohoto usnesení

Z: Ing Tbmáš Lefner

4) doporučuje

Zastupitelstvu města Ostravy souh1asšt se záměrem směny pezemkú dle bodu 2 whom usnesení

č. usn. SIS/ZMOwaV/MlS/ZZ

Zastupiteístvo městského obvodu Nevá Ves

I) here na Vědemí

návrh na odkoupení části pozemku pamě 461/1 7 o výměře 358 mg,; kteráje die geometrického piána č,

9336/2018 nově označena jaku pozemek pamě. 461/27 v k„úá Nová Ves u Ostravy: obec Ostrava od

všastníka “ právnické osoby T} Sokol Ostrava — Nová Ves ze se sídlem U Boříka 280/369„ 709 005 EČ

00560391

2} mzhodlo

G záměru koupe části pozemku pamě. 461/17 a výměře 358 ”1'71, kíeráje (He geollletrickeim plánu (:.

93136/2018 rim/é označena jako pozemek pamě; 461/27 x k0 Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava od

vlastníka — právnické osoby 'E'J Sokoí Ostrava Nová Ves 2.5. "s sfdiem U Boříka 280/369, 709 005 IČ

00560391
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3) ukládá

starostovi městského obvodu požádat Zastupitefstvo města Ostravy () schvážení záměru koupě pozemku

dle bodu 2} tohoto usnesení

Z; Ing, Tomáš Lefner

4) doporučuje

Zastupitelstvu města ( )stravy souhšasit se záměrem koupě pozemku dle bodu 2 tohoto usnesení

č. usm 314/ZMObvNV/1418/22

Zastupiteistvo městského obvodu Nová Ves

Í) rozhoďle () záměru proda!

-_ pozemek pamě. 141/14 zahrada, o výměře 3206 m2 V k.ú. Nová Ves u Ostravy 5 obec Ostrava ve vlastnich/í

statutámíhe města Ostravy svěřeného do správy měsískému obvodu News": Ves

x část ppě 1030 u výměře E92 m? 3 část pezparceě E41 K)5 % výměře 8 mz , oba v ku. Nová Ves u Ostravy?

obec Ostravu, ve \f'šusřnietví siašutámšho městu {)strm} svěřeném de správ; měsšsšěmu ubvudu Nová Ves?

které jsou dle geometrickélw plánu ě. 725455301 I vyhpmveneho pro kú. Nová Ves u Ostravy; siouěené a

označené jako pozemek pě 1030/2 v k.ú. Nová Ves; obec Ostrava

2) áuporučuje Zastupitelstvu města Ostravy souhlasí!

se Záměrem prodeje pozemku dše bodu ! whom usnesení

3) ukládá

starostmi městského obmdu požádat Zastupitelstvo města Ostravy 0 schválení záměru předeje pozemku dle

bodu 2) tohoto usnesení

Z: Eng, Tomáš Lefnef

ě. usn= 315/ZMObaNV/1418/22

Zastupitešsu/o městského bbs/edu Nová Ves

1) bere na Vědomí; že na pozemku pařcě522 Miami pincha osíatní komunikace v ku Nes/á Ves u Ostravy,

obec Osiřavaž je na části () výměře cca 362 m2 je \eřejně přístupně parkevšštěř která spravuje a udržuje

městský obvod Nex/á Ves (parkoviště u kosteía)

2) mzhodio požádat Statutární město Ostrava 0 oddělení zastavěné části o výměře cca 362 m2 z poz, parc.č.

522 ostatní píoeha, silnice v k. u, Nová Ves u (')straxry, obec: Ostrava a svěření odděleně části do správy

městského obvodu Nová Ves

3) ukládá starostovi městského obvodu zajískít plnění bodu 2) whom usnesení

Z.: Eng. Tomáš Lefneř

č. usn. 316/ZMOb-NV/1418/22

Zasiupíteístvo měsískéhp obvodu N(wá Ves

I} bere na vědomh že na části pozemku parc—„ě 260/12 ostatní plechu, osiamí komunikace v kú Nová Ves u

Ostravy; obec Ostrava, 0 výměře cca 25 m2 vybudoval Městský obvod Nová Ves xeřejně přístupnou stavbu

chudník, který městský obvod spravuje a udržuje (parkm išlě u kostela)

2) rozhodlo

že má záměr bezúpiamě nabýt část pozemku parole. 260/12 ostatní plocha ostatní komunikace v ku; Nová

Ves u ()stravya obec Ostrava o výměře cca 25 m2 od \ iasmíka Mmmskuslezský kraj se sídlem Zášříjna či

277m I73 MOI‘aVSké Ostrava 702 ÚO ()stravaž IČ 70890692

4
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3) ukládá

starostovi městského obvodu zahájit ukon) směřující k bezúplatnému převodu pozemků

č. usn., 317/ZMOb—NV/1418/22

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves

1) bere na vědomí5 že na části pozemku pamě 29H! orná půda \ kú, Nová Ves u Ostravy obec Ostrava o

výměře cca 90 m2 vybudoval Městský obvod Nová Ves veřejně přístupnou stavbu chodník? který městský

obvod spravuje a udržuje (parkoviště u kostela)

2) rozhodlo

Že má záměr bezúplatně nabýt část pozemku patce. 29W orná půda v leti. Nová Ves u ()stravys obec

Ostrava, o výměře cca 90 1112 od vlastníka Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká lOZ4/l la,

:30 00 Praha 35 Žižkov/_, IČ 0l3127?4

3} ukládá

starostové městského obvodu zahájit úkon; směřující & bezúplatnému převodu pozemků

č. usn. 318/ZMObaNV/I418/22

Zastupštelstvo městského obvodu Nová Ves

bere na vědomí ústní infonnaee o Činnosti orgánů městského obvodu za období od l9. 3. 2018 do 18 o. ZOl 8

č. usn. 319/ZMOb—NV/I418/22

Zastupitelstx o městského ob\ odu Nox á Ves

I) bere na vědomí

informaci realitní kanceláře? že společnost SEGI, sro se sídlem ll Hold) 1616/68; 700 št) Ostrava

Hrabůvka „ ĚČ 25394tt96f prodává v kú. Nová Ves u ()stmxyl obec Ostrava objekt b), dlení čip. 915

postavený na poz, parc. ěl stý lít/45 pozi paretě st ltl4 zastax ená plocha a nádvoří o výměře 885 {112 a

spoluvlastnický podíl ve výši l/ó pozemku parc, čo 303 0 celkově \ýtněře 5968 ml vše za celkovou cenu

4 500 000; Kč

2) rozhodlo

Že městský obvod má lázně? nabýt nemovitostí dle bodu i) tohoto usnesení

3) ukládá

starostovi požádat statutární město Ostrava () odkoupení a následné svěření nemovitostí dle bodu l} tohoto

usnesení

4) doporučuje

zastupitelstvu města Ostravy koupit nemovítostí dle bodu 1 tohoto usnesení

   
Ing. Tomáš Le ne

starosta

 

Mgr. Václav Zaoral

předseda Kontrolního výboru


