
Statutární město Ostrava 

Městský obvod Nová Ves 

zastupitelstvo městského obvodu  

(volební období 2014-2018 ) 
Anonymizovaná verze 

 

Usnesení  ze  4. zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves konaného dne  27.5. 2015 

 

č. usn.  050/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu    

 

č. usn.  051/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

schvaluje za ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu Nová Ves, konaného dne 27. 5. 2015 

Sylvu Zyrkovskou a Karla Plevu.  

  

č. usn.  052/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

schvaluje zápis ze 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu Nová Ves  konaného dne  18. 3. 2015 

 

č. usn.  053/ZMOb-NV/1418/04 

 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

volí návrhovou komisi pro přípravu usnesení ze 4.  zasedání  zastupitelstva ve  složení Vladimír Bednář a  Ing. 

Jaroslav Nádvorník 

 

č. usn.  054/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

bere na vědomí informace o hospodaření městského obvodu Nová Ves za  období 01-04/2015 

 

č. usn.  055/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

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

za rok 2014 – závěrečný účet 

 

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

za rok 2014  bez výhrad 

 

c) schvaluje  účetní  závěrku  účetní jednotky statutární město  Ostrava – Městský  obvod Nová Ves 

zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 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  2014 do výsledku hospodaření předešlých 

účetních období  (účet 432), a to ve výši  + 937.701,57 Kč   

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

Městského obvodu Nová Ves  za rok 2014 

f) bere na vědomí  rozbor  nákladů a výnosů, o kterých účtovala účetní jednotka statutární město  Ostrava – 

Městský obvod Nová Ves  Ves v roce 2014 

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

Ostrava – Městský  obvod Nová Ves  za rok 2014 
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č. usn.  056/ZMOb-NV/1418/04 

 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí informace o Územním plánu Ostravy, který svým usnesením č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21. 

5. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Ostravy, a který nabyl účinností dne 6. 6. 2014 

 

b) bere na vědomí, že usnesení Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves č. 172/15 ze dne 27. 2.  2012 ve 

věci požadavků na úpravu návrhu změny Územního plánu města Ostravy nebylo ze strany   MMO – ÚHA 

akceptováno v požadovaném rozsahu a navíc došlo k provedení změn bez vědomí městského obvodu 

 

c) žádá Zastupitelstvo města Ostravy o pořízení změny Územního plánu Ostravy pro území městského obvodu 

Nová Ves v tomto rozsahu: 

lokalita č. 1: ohraničena ul. Rolnická, Na Lánech,  Bartošova 

 z funkčního využití 6.3.5. Individuální rekreace – zahrady, 6.9.2 Louky na  funkční využití 6.1.1 Bydlení individuální 

  

lokalita č. 2:  pole ul. Na Lánech  (za Ing. Krejčí) 

 z funkčního  využití 6.9.2. Louky  na  funkční využití 6.1.1. Bydlení individuální 

 

lokalita č. 3:  ul. Fričova (plochy  u  mostu  28. října a  výjezd na ul. 28. října - směr Poruba) 

z funkčního  využití 6.9.4. Ochranná zeleň na funkční využití 6.1 Lehký průmysl 

 

lokalita č. 4: ul. U Boříka  - naproti  tenis. kurtům (výjezd na  ul. 28. října -  směr Ostrava) 

 z funkčního  využití 6.9.3. Krajinná zeleň  na funkční využití 6.3.2. Volný čas 

 

lokalita č. 5:  mezi tenis. kurty a  p. Mičulkou  

z funkčního  využití 6.9.2. Louky; na funkční využití 6.3.2. Volný čas (travnatá plocha k neorganizované tělovýchově) 

 

lokalita č. 6: kolem byt. domu na ul. Bartolomějská  

z funkčního  využití 6.9.2. Louky  na funkční využití 6.3.5. Individuální rekreace – zahrady 

 

lokalita č. 7: pole  za školním statkem   k rybníkům a žel. dráze   

z funkčního  využití 6.9.2. Louky  na funkční využití 6.3.2. Volný čas (arboretum) 

 

lokalita č. 8:  část pole vedle hřbitova 

z funkčního  využití 6.9.2. Louky  na funkční využití 6.5.2 Hřbitov 

 

lokalita č. 10:  ul. 28. října  podél areálu OVaK – směr Ostrava  

z funkčního  využití 6.9.4. Ochranné zeleně; na funkční využití 6.9.3 Krajinná zeleň 

 

lokalita č. 11: část areálu bývalého zahradnictví  (za areálem TAZSMO) 

 z funkčního  využití 6.9.3 Krajinná zeleň; na funkční využití 6.3.5.  Individuální rekreace – zahrady 

 

lokalita č. 12  - ul. Novoveská – za rybníky   naproti Benátkám  

z funkčního využití 6.9.3. Krajinná zeleň  na funkční  využití 6.3.2. Volný čas 

 

lokalita  č. 13 areál bývalého TAZSMO – ul. Rolnická  

z funkčního  využití 6.3.5.  Individuální rekreace – zahrady  na funkční  využití 6.12. Plochy technické infrastruktury 

 

v rozsahu pozemkových a stavebních parcel, vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava - viz  příloha, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

d) ukládá starostovi městského obvodu postoupit žádost na Magistrát města Ostravy 

Termín: do 5. 6. 2015 

Zodp.  Ing. Tomáš  Lefner 



 

- 3 – 

 

 

č. usn.  057/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

a) bere na vědomí  žádosti 

 Centra  pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s.   o dotaci na rok 2015 na projekt  

Poradna pro osoby  se zdravotním postižením 

 Svépomocné společnosti Mlýnek, o.s.  o dotaci  na provoz denního stacionáře   Klub Mlýnek 

 

b)  rozhodlo neposkytnout  z prostředků městského obvodu Nová Ves  peněžité dary  

 

č. usn.  058/ZMOb-NV/1418/04 

 Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

žádost fyzických osob  o odkoupení části pozemku p.p.č. 141/79 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 75 m2 

(ul. Na Lánech) v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

 

2) souhlasí 

se záměrem prodeje  pozemku p.p.č. 141/ 268 ostatní plocha, zeleň o výměře  75 m2 (ul. Na Lánech),  v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava,   který vznikl  dělením z pozemku p.p.č. 141/79     na základě  geometrického plánu 

č.  859-213/2015  ze dne  21. května  2015, který vyhotovil  Ing. Jaroslav Hons      

 

3) doporučuje  

zastupitelstvu města Ostravy schválit  záměr prodeje     pozemku p.p.č. 141/ 268 ostatní plocha, zeleň o výměře  

75 m2 (ul. Na Lánech),  v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,   který vznikl  dělením z  pozemku p.p.č. 

141/79     na základě geometrického plánu č.  859-213/2015  ze dne  21. května  2015, který vyhotovil  Ing. 

Jaroslav Hons      

 

4) ukládá  

starostovi postoupit žádost o schválení záměru prodeje pozemku v  k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava na 

orgány statutárního města Ostrava 

 T: 30. 6. 2015 

 Z: Ing. Tomáš Lefner 

  

č. usn.  059/ZMOb-NV/1418/04 

 Zastupitelstvo městského obvodu 

a) bere na vědomí 

žádost fyzické osoby:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo prominutí smluvní pokuty v celkové výši 

600,- Kč za pozdní platbu nájemného za pozemky pod garážemi p.č.st. 748, 780 a 779 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 

obec Ostrava 

 

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

vzdání se práva a  prominutí pohledávky  nižší než 20 tisíc Kč 

c) rozhodlo prominout  smluvní pokutu v celkové výši 600,- Kč za pozdní platbu nájemného za pozemky pod garážemi 

p.č.st. 748, 780 a 779 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to  z důvodu  včasného  kontaktování pronajímatele  

před lhůtou splatnosti  nájmu  
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č. usn.  060/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves  

stahuje bod č. M-7 z programu  zasedání 

 

č. usn.  061/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

 

a) bere na vědomí   informaci o rozsahu  ploch  v městském obvodu Nová Ves spadajících do  kategorie 

„veřejná zeleň“, kdy:    

- pozemky statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu představují  rozlohu  4,499 ha 

- pozemky statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Nová Ves představují rozlohu 23,0035 ha   

- pozemky v majetku ČR spravované ÚPZSVM  představují plochu 3,79 ha 

   

b) bere na vědomí, že městský obvod na své náklady  udržuje  pozemky veřejné zeleně  o rozloze cca 31 ha 

 

c) rozhodlo, z důvodu  estetizace městského obvodu Nová Ves, a také  z  důvodu  zaměstnávání   pracovníků na 

veřejně prospěšné práce  dotované  Úřadem práce, že do konce volebního období 2014 – 2018  bude  městský 

obvod zajišťovat   údržbu  i  pozemků, které nejsou ve vlastnictví  statutárního  města Ostrava ani  nejsou svěřeny 

městského obvodu Nová Ves, ale jsou součástí veřejné zeleně  městského obvodu Nová Ves     

 

č. usn.  062/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

bere na vědomí   zprávu  o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru za období  od  17. 3. 2015  do 27. 5. 

2015  

 

č. usn.  063/ZMOb-NV/1418/04 

 Zastupitelstvo městského obvodu 

 

1) bere na vědomí 

že místní komunikace  ul. Lašská z části vede po pozemcích v soukromém vlastnictví – jedná se o nevypořádané 

majetkové vztahy (tzv. křivdy) 

 

2) žádá  

Statutární město Ostrava o zajištění výkupu pozemku p.p.č. 469/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 

m
2
 (odděleno z pozemků p.p.č. 469/3 a p.p.č. 469/7) a p.p.č. 469/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

16 m
2
 (odděleno z pozemku p.p.č. 469/6) vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava od soukromých vlastníků a 

následné svěření správy Městského obvodu Nová Ves z důvodu narovnání vlastnických vztahů a z důvodu opravy 

místní komunikace ul. Lašská po akci „Nová Ves – Jih, inženýrské sítě 2. etapa – splašková kanalizace 2.a 3.stavba 

a ČS č. 2“ 

  

3) bere na vědomí 

informaci, že na pozemku p.p.č. 469/6, ze kterého bude oddělen pozemek p.p.č. 496/12, vázne zástavní právo ve 

prospěch Stavební spořitelny České spořitelny a.s.  

 

4) ukládá  

starostovi  postoupit žádost o zajištění výkupu pozemků v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s následným 

svěřením do správy MOb Nová Ves na orgány Statutárního města Ostrava 

T: 30. 6. 2015 

 Z: Ing. Tomáš Lefner 

 

 

 



 

- 5 - 

 

č. usn.  064/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

1) bere na vědomí   návrh  starostů městských obvodů na úpravu daně  z nemovitých  věcí  (dříve „daň 

z nemovitostí“) ve statutárním městě Ostrava  s účinností od 1. 1. 2016 

 

2) rozhodlo 

předložit vedení statutárního města Ostrava žádost o úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterým budou upraveny od roku 2016: 

             a) místní koeficient podle ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění 

pozdějších    předpisů (dále jen „zákon“), ve výši 2, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy 

pozemků,  zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 

odst. 1  zákona,  

 

b) koeficient ve výši 1,6 podle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona, kterým se násobí základní sazba daně 

uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona, na území městského obvodu Nová Ves,            

 

c) koeficient ve výši 1,6 podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona, kterým se násobí základní sazba daně  

u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a)  a f) zákona, případně zvýšená u zdanitelné stavby podle § 11 odst. 

2 zákona, na území městského obvodu Nová Ves 

   

3) ukládá 

starostovi odeslat žádost dle bodu 1) tohoto usnesení primátorovi statutárního města Ostrava  

Termín: do 30. 6. 2015 

Zodp.:  Ing. Tomáš Lefner  

 

4) stanoví, že  30%  výnosu z daně z nemovitých věcí musí městský obvod použít na reprodukci majetku  

 

 

č. usn.  065/ZMOb-NV/1418/04 

Zastupitelstvo městského obvodu Nová Ves 

bere na vědomí    informace o činnosti  orgánů městského  obvodu  Nová Ves za období od   17. 3. 2015 do 27. 5. 

2015  

         

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

          starosta                                  místostarosta  

 

  

 

 

Příloha k usn. č. 056/ZMOb-NV/1418/04: seznam pozemkových  a stavebních parcel  včetně  grafické části  - návrh 

na změnu Územního plánu Ostravy 

 


