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5. zasedání ZMOb Lhotka, 21. 09. 2011  

5/67/11   
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka                STA 
 
1)  u r č u j e             
 
ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, konaného dne 21. září 2011 
 
pan Ing. Miroslav Glumbík 
pan Miloš Basta 
 
 
5/68/11 FIN  M.č. 1 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  s c h v a l u j e 
 
změny rozpočtového opatření č. 14 roku 2011 MOb Lhotka, kterým se: 
 
14/ 
Příjmy - navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  MD/Kč 
      
Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené  
 3639 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 1 973 000 
 
 

 
Výdaje - navýšení 

 § Pol.  ÚZ Popis  D/Kč 
      
Ostatní záležitosti pozemních komunikací  
 2219 6121 - Budovy, haly a stavby 

(investice) 
523 000 

      
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání  
(Základní škola a mateřská škola Ostrava – Lhotka, přísp.org.) 

 

 3119 6121 - příspěvky od zřizovatele na investiční provoz   69 000 
      
Sportovní zařízení v majetku obce  
 3412 6121 - Budovy, haly a stavby (investice – projektové 

práce a inženýrská činnost) 
1 266 000 

      
Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde nezařazené  
 3639 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 

(odvod daně z převodu nemovitostí – prodej 
pozemků) 

115 000 

      
Celkem výdaje navýšení 1 973 000 
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2)  u k l á d á 
 
Radě městského obvodu Lhotka, realizovat schválené změny rozpočtového opatření č. 14 roku 2011 dle bodu 
1) tohoto usnesení 
 
Z:  Rada 
T:  30. září 2011 
 
 
5/69/11 FIN  M.č. 2 
   
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  s c h v a l u j e 
 
„Zprávu o hospodaření Městského obvodu Lhotka za období leden až červen 2011“  
 
 
5/70/11 FIN  M.č. 3 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) s c h v a l u j e  
 
„Zásady pro sestavování rozpočtu Městského obvodu Lhotka pro rok 2012“ 
 
 
5/71/11 ŘED M.č. 4 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) s c h v a l u j e  
 
Odpisový plán nemovitého majetku na rok 2011 – úprava odpisového plánu ZŠ a MŠ Ostrava-Lhotka, 
příspěvková organizace, dle předloženého materiálu 
 
 
5/72/11 TAJ M.č. 5 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  s c h v a l u j e  
 
Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, 
Těsnohlídkova 99, 725 28 Ostrava-Lhotka, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, Městský obvod 
Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
2)  s t a n o v í  
 
že Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, 
Těsnohlídkova 99, 725 28 Ostrava-Lhotka, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, Městský obvod 
Lhotka, podepíše spolu se starostou Josefem Šrámkem místostarosta Ing. Pavel Milota 
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5/73/11 ŘED M.č. 6 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) r o z h o d l o  
 
udělit výjimku z minimálního počtu žáků na třídu pro školní rok 2011/2012, pro Základní školu a mateřskou 
školu Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, Těsnohlídkova 99, 725 28 Ostrava-Lhotka, dle předloženého 
materiálu 
 
 
5/74/11 STA M.č. 7 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zápis č. 3 ze zasedání Finančního výboru při ZMOb Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
 
5/75/11 STA M.č. 8 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a   v ě d o m í 
 
Zápis č. 3 ze zasedání Kontrolního výboru při ZMOb Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
 
5/76/11 STA M.č. 9 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) p r o j e d n a l o  
 
„Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Lhotka“, dle 
předloženého materiálu 
 
2) r o z h o d l o  
 
o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků uvedených „Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti 
provedené u městského obvodu Lhotka“, a to: 
 

- zrušení usnesení č. 4/53/11, č. 4/54/11, č. 4/55/11, č. 4/56/11, č. 4/57/11, č. 4/58/11, č. 4/59/11,              
č. 4/60/11, č. 4/61/11, č. 4/62/11, ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle 
předloženého materiálu, 
- požádá zastupitelstvo města, aby rozhodlo o záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na 
geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. plánu 782 – 8/ 2011 vyhotoveném Ing. Radimem 
Vaněčkem, 702 00 Ostrava, Vítězná 2724/9a, IČ: 62273787 (odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava dne 28.2.2011 pod č. 392/2011) označená jako nové 
pozemky parc. č. 462/14, parc. č. 462/15, parc. č. 462/16, parc. č. 462/17, parc. č. 462/18, parc. č. 462/19, 
parc. č. 462/20 a parc. č. 462/21, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 
- ve spolupráci z magistrátem města Ostravy budeme postupovat, ve vztahu k nemovitostem, u nichž již 
došlo k účinku převodu vlastnického práva.  
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5/77/11 STA M.č. 10 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) s c h v a l u j e  
 
„Stanovisko k protokolu o kontrole výkonu v samostatné působnosti provedené u městského obvodu Lhotka 
č.j. SMO/283073/11/MJ/Štem. ze dne 8.9.2011“, vyhotovené Advokátní kanceláří Novák, Hlína, Schenk, 
Příkazská a partneři dne 21.9.2011  
 
 
5/78/11 STA M.č. 11 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) r o z h o d l o  
 
zrušit usnesení č. 4/53/11, č. 4/54/11, č. 4/55/11, č. 4/56/11, č. 4/57/11, č. 4/58/11, č. 4/59/11, č. 4/60/11,       
č. 4/61/11, č. 4/62/11, ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, dle předloženého materiálu 
 
 
5/79/11 STA M.č. 12 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1) r o z h o d l o  
 
požádat zastupitelstvo města, aby rozhodlo o: 
 
a) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu pro rozdělení pozemku         
č. plánu 782 – 8/ 2011 vyhotoveném Ing. Radimem Vaněčkem, 702 00 Ostrava, Vítězná 2724/9a,                
IČ: 62273787 (odsouhlaseném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava 
dne 28.2.2011 pod č. 392/2011) označená jako nový pozemek parc. č. 462/14, 
b) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu uvedeném výše pod písm. a) 
označená jako nový pozemek parc. č. 462/15, 
c) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu uvedeném výše pod písm. a) 
označená jako nový pozemek parc. č. 462/16, 
d) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu uvedeném výše pod písm. a) 
označená jako nový pozemek parc. č. 462/17, 
e) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu uvedeném výše pod písm. a) 
označená jako nový pozemek parc. č. 462/18, 
f) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu uvedeném výše pod písm. a) 
označená jako nový pozemek parc. č. 462/19, 
g) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu uvedeném výše pod písm. a) 
označená jako nový pozemek parc. č. 462/20, 
h) záměru prodeje části pozemku parc. č. 462/1, která je na geometrickém plánu uvedeném výše pod písm. a) 
označená jako nový pozemek parc. č. 462/21, 
vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 
 
2) d á v á  
 
souhlasné stanovisko ve smyslu ust. čl. 6 odst. (4) statutu města Ostravy k záměru prodeje dle bodu 1) tohoto 
usnesení 
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3) u k l á d á  
 
starostovi, aby na základě bodu 1) tohoto usnesení za Městský obvod Lhotka písemně požádal zastupitelstvo 
města, aby rozhodlo o záměru prodeje uvedených v bodu 1) tohoto usnesení 
 
 
5/80/11 STA M.č. 13 
 
Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka 
 
1)  b e r e   n a  v ě d o m í 
 
organizační a různé informace 


