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Sta‘l‘téfm měs“ 05m” 14. zasedání ZMOb Lhotka, 12. 06. 2017
Mestsky obvod Lhotka

zastupitelstvo městského obvodu

]4/110/17

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka STA

1) u r č u j e

ověřovatele zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka, konaného dne 12. června 2017

pani Mgr. Lucie Vozná

paní Ing. Sylva Kazárová

]4/111/17 STA M.č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka

1) s c h v a l u j e

účetní závěrku a závěrečný účet Městského obvodu Lhotka za rok 2016. dle předloženého materiálu

1. závěrečný účet a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy. Městského

obvodu Lhotka za rok 2016. včetně výsledků inventarizace majetku. závazků a pohledávek za rok 2016

s tím, že souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad;

2. účetní závěrku statutárního města Ostravy. Městského obvodu Lhotka zpracovanou k rozvahovému dni

31.12.2016 za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016;

3. účetní převod výsledků hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní období roku

2016 ve výši 2 150 259,54 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období (účet 432).

14/112/17 FIN M.č.2

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka

1)schva1uje

změny rozpočtového opatření č. 9 roku 2017 MOb Lhotka, kterým se:

9/

Příjmy - navýšení

§ Pol. Úz Popis DlKč

- 8115 - zapojení přebytku z roku 2016 424 OOO

Výdaje — navýšení

§ Pol. ÚZ Popis DIKč

Silnice

2212 5171 — opravy a udržování (místní komunikace) 207 000

Ostatní záležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků

(jubilanti, zájezd pro seniory, vítání občánků, Papučový bál)

3399 5139 - nákup ostatního materiálu 12 000

3399 5169 - nákup ostatních služeb 15 000
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Stř'tUtáfní měsm Ostrava 14. zasedání ZMOb Lhotka, 12. 06. 2017
Mestsky obvod Lhotka

zastupitelstvo městského obvodu

Místní správa

budovy, haly a stavby (budova technického

6171 6121 3500 zázemí UMOb Lhotka, stavebni úpravy 190000

zastávek MHD, a j.)

celkem výdaje navýšení 424 000

2)ukládá

Radě městského obvodu Lhotka. realizovat schválené změny rozpočtového opatření č. 9 roku 2017 dle bodu

1) tohoto usnesení

Z: Rada

T: 15. června 2017

14/113/17 STA M.č.3

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka

1)projednalo

prodej pozemku parc. č. 904/5. v kat. území Lhotka u Ostravy, které je pod stavbou vodního díla ,.MVE

Lhotka u Ostravy, stavba č. 559“ a dále pozemků parc. č. 805/2, parc. č. 805/3. parc. č. 805/4, parc. č. 866/1

a parc. č. 866/3, vše v kat. území Lhotka u Ostravy. které jsou zastavěny stavbou „Jez Lhotka — rybochod —

11 etapa (st.č. 4723)". dle předloženého materiálu

žadatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 70890021.

DIČ: CZ70890021

2)rozhodlo

o prodeji pozemku parc. č. 904/5, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2; parc. č. 805/2

druh pozemku: vodni plocha. o výměře 205 ml: parc. č. 805/3 druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 374

mz: parc. č. 805/4 druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 9 m2; parc. č. 866/1 druh pozemku: ostatm’ plocha,

0 výměře 63 m2 a parc. č. 866/3 druh pozemku: vodní plocha. 0 výměře 102 m2: vše v k. ú. Lhotka u Ostravy,

obec Ostrava, vlastnické právo statutární město Ostrava, svěřená správa Městský obvod Lhotka, dle

předloženého materiálu

Rozhodlo o prodeji za celkovou cenu ve výši 31 1 430,-- Kč (slovy:

třistajedenácttísícčtyřistatřicetkorunčeských) + 21% DPH.

Cena obvykla dle znaleckého posudku č. 4519-29/17 včetně dodatku vyhotoveným soudním znalcem Marií

Krušinovou, U Spol. domu 1042/3, 739 32 Vratimov, v celkové výši 311 430.—— Kč (slovy:

třistajedenácttisícčtyřistatřicetkorunčeských) + 21% DPH.

3)rozhodlo

o uzavření kupní smlouvy s Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava. IC: 70890021, DlC: CZ70890021. dle předloženého materiálu
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Statmáfní měsm 05mm 14. zasedání ZMOb Lhotka, 12. 06. 2017
Méstsky obvod Lhotka

zastupitelstvo městského obvodu

4) z m o c ň u j e

starostu k podpisu smlouvy dle bodu ad 3) tohoto usneseni

Z: starosta

T: 29. září 2017

14/114/17 STA M.č.4

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

Zápis č. 7 ze zasedání Finančního výboru při ZMOb Lhotka, dle předloženého materiálu

14/]15/17 STA M.č. 5

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

Zápis č. 7 ze zasedání Kontrolního výboru při ZMOb Lhotka. dle předloženého materiálu

14/116/17 STA M.č. 6

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka

1)projednalo

nabídku odprodeje pozemku parc. č. 38/8, dle geometrického plánu č. 978-17/2017 pod zastávkou MHD a

část pozemku pod chodníkem celkem za 1.00 Kč + příslušné DPH u prodejny HRUSKA ve Lhotce. dle

předloženého materiálu _

vlastník: SEMPRONEMO, s.r.o., Na Hrázi 3228/2, 723 OO Ostrava-Martinov. lC: 02615169

2) r 0 2 h o d l o

vydat souhlasné stanovisko k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví statutámího města Ostravy, a to

záměru výkupu pozemku parc. č. 38/8, druh pozemku: ostatní plocha. o výměře 74 mg, vk. ú. Lhotka u

Ostravy, obec Ostrava: pod zastávkou MHD a část pozemku pod chodníkem celkem za l_OO Kč + příslušné

DPH u prodejny HRUSKA ve Lhotce. dle předloženého materiálu

3) u k l á d á

starostovi předložit rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu dle bodu ad 2) tohoto usnesení, orgánům

města Ostravy. k dalšímujednání

Z: Josef Srámek

14/117/17 STA M.č. 7

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka

1)bere na vědomí

organizační a různé informace
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