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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Vítkovice

Mírové náměstí 516/1

703 79 Ostrava—Vítkovice

 

Žádost o zápis a materiály z 19. zasedání zastupitelstva

Vážená paní /Vážený pane

Na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí

zápisu z 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice konaného dne 18. 6. 2018

včetně všech projednávaných materiálů k usnesení

U již zveřejněných informací prosim o zaslání odkazu na internetovou stránku, kde se

informace nachází, Informace v nejvyšší možné míře požaduji v otevřených formátech a ve

strojově čitelných formátech. Požadované informace si přeji zaslat elektronicky

prostřednictvím elektronické pošty.

Předem děkuji za vyřízení a přeji hezký den

V Ostravě 28. 6. 2018 -

 



$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

 

Vaše značka:

Ze dne: 29.06.2018

Č.j.: V1TK/12001/18/OVVa1.

Sp. zn.: S-VlTK/l2001/18/2

 

1-Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E—mail:

 

Datum: 2018-07-09

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím Vám zasíláme Vámi požadované dokumenty tj. zápis a materiály z 19. zasedání Zastupitelstva

MOb Vítkovice. Z důvodu velke' přílohy Vám ji zasíláme přes server https://uloz.to na odkaze

|https://uloz.to/!ggdthíiz73s/19-zmob-zip. Ke staženíje k dispozici do 20.07.2018, počet staženíje omezen

na 10. Heslo pro staženíje_

Usnesení z 19. zasedání ZMOb Vítkovicejc k dispozici na odkaze

https://vítkovice.ostrm'acz/cs/radníce/organv-samospravv/zastupitelstvo-mestskeho-obvodu/usneseni-20 14-

2018-1/usneseni-2014—2018/PrehledUsnesenizastpdf.

S pozdravem

,.olisk razítka“

 

Přílohy:

1) Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 17. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice

dne 19.03.2018.

2) Jednací řád Zastupitelstva MOb Vítkovice a Dodatek č. 1/2018 k Jednacimu řádu výborů

Zastupitelstva MOb Vítkovice a Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování pracovního volna s náhradou

mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, kteří

nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.

3) Plán schůzí RMOb Vítkovice a zasedání ZMOb Vítkovice pro 2. pololetí roku 2018.

4) Aplikace § 33 d) zákona 1 1 1/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o pomoci v hmotné nouzi pro

území MOb Vítkovice.

5) Stanovení počtu členů ZMObVítkovice na další volební období 1et2018-2022.

o I Il

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ cz 00845451 STRAVA" ' '

1/2 www.vitkovice.ostrava.cz Číslo účtu 1649309349/0800 VÍTKOVICE



2/2

 

Statutární mésto Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

6) Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice.

7) Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Vítkovice za rok 2017.

8) Rozbory hospodaření k 31.03.2018.

9) Zápůjčky ze sociálního fondu.

10) Prodej pozemku parc. č. 358/7 v k. u. Vítkovice (u domu Nerudova 34).

1 1) Stanovisko k záměru prodat část pozemku parc. č. 718/7 a záměr koupě části pozemku parc. č. 725, vše

v k. u. Vítkovice (u ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, budovy Halasova 30 au doma Halasova 32).

12) Projednání žádosti o prominutí pohledávky z nájmu bytu a zastavení exekučního řízení.

13) Návrh na uzavření „Dodatku Č. 1“ o změně dohody 0 splátkách pohledávky uzavřené dne 20.04.2016.

14) Nepodaní žaloby ve věci uplatnění relativní neplatnosti proti převodu vlastnictví nemovitých věcí -

garáží.

15) Předkupní právo k nemovité věci — garáži.

16) Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru ZMOb Vítkovice konaného dne 01.06.2018.

17) Žádost „Návrh na sjednání předkupního práva“ k nemovitým věcem (Obránců míru 43).

18) Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu

19) Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice.
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