
Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

30. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 05.09.2018

  

čís 262lZMOb-Svi/1418l30

272/ZMOb-Svil1418/30

Ing. Helena Wieluchová Ing. Daniel Žitník

starostka místostarosta

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 05.09.2018

číslo usnesení

262/ZMOb-SVi/1418/30

263/ZMOb-SVi/1418/30

264/ZMOb-SVi/1418/30

265/ZMOb-Svi/1418/30

266/ZMOb-Svi/1418/30

267/ZMOb-Svi/1418/30

268/ZMOb-SVi/1418/30

269/ZMOb-SVi/1418/30

270/ZMOb-Svi/1418/30

271/ZMOb-Svi/1418/30

272/ZMOb-SVi/1418/30

ZMObIO163/18

Schválení programu

Materiál

ZMOb/0163/18

ZMOb/0168/18

ZMOb/0169/18

ZMOb/0171/18

ZMOb/0172/18

ZMOb/0166/18

ZMOb/0170/18

ZMOb/0165/18

ZMOb/0167/18

ZMOb/0164/18

ZMOb/0174/18

Usneseni číslo: 262IZMOb-Svil1418l30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

Název

Schválení programu

Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/111 V k.

ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

pozemku parc. č. 1913/17 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

pozemku parc. č. 254/3 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

pozemku parc. č. 3755/2 a části pozemku parc. č.

3755/4 Vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh prodeje pozemku parc. č. 203 a pozemku

parc. č. 204, jehož součástí je stavba s č.p. 303 Vše

V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Zápis z 17. jednání Finančního Výboru ZMOb

Svinov

Zpráva o Vývoji rozpočtu za 1 — 6/2018

Návrh na rozpočtová opatření

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu

Svinov

Zápis a usnesení 16. zasedání Kontrolního Výboru

Zastupitelstva městského obvodu Svinov

program 30. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 5. 9. 2018 s

úpravou

Vyřizuje: Lucie Fucimánová,

pracovník podatelny, kontroly

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0168/18

Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/111 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 263IZMOb-Svil1418l30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost—oprodej pozemku

parc. č. 659/111, ostatní plocha, jiná plocha V k. ú. SVinOV, obec Ostrava

2) rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 659/111, nOVě označenou dle GP č. 2835-26/2018 jako pozemek

parc. č. 659/305, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 52 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava,

manželům
    

 za kupní cenu ve Výši 52.000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4

předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracOVník smluvních vztahů

ZMOb/0169/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1913/17 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usnesení číslo: 264IZMOb-Svil1418l30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1913/17, orná půda o výměře 1.721

m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava, za podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracOVník smluvních vztahů

ZMOb/0171/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 254/3 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usnesení číslo: 265IZMOb-Svil1418l30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanOVisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 254/3, zastavěná plocha a nádvoří V

k. ú. SVinOV, obec OstraVa, za podmínky, že náklady spoj ené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: BohuslaVa Figarova,

pracOVník smluvních vztahů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0172/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 3755/2 a části

pozemku parc. č. 3755/4 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 266/ZMOb-Svi/1418/30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 375 5/2, zastavěná plocha a nádvoří

a části pozemku parc. č. 3755/4, ostatní plocha, jiná plocha V rozsahu dle přílohy č. 5

předloženého materiálu Vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/O166/18

Návrh prodeje pozemku parc. č. 203 a pozemku parc. č. 204, jehož součástí je stavba s

č.p. 303 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 267/ZMOb-Svi/1418/30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

zápis o otevření obálky s nabídkou na prodej nemovitých věcí, pozemku parc. č. 203, Včetně

vedlejší stavby, zpevněné plochy z betonu, dětského hřiště a pozemku parc. č. 204, jehož

součástí je stavba č.p.303 občanská vybavenost, Včetně zpevněné plochy z betonových dlaždic,

pískoviště a dalších součástí a příslušenství nacházejících se na obou pozemcích, dle přílohy č.

3 předloženého materiálu

2) rozhodlo

prodat nemovité věci, a to pozemek parc. č. 203, Včetně vedlejší stavby, zpevněné plochy z

betonu, dětského hřiště a pozemek parc. č. 204, jehož součástí je stavba č.p.303 občanská

vybavenost, Včetně zpevněné plochy z betonových dlaždic, pískoviště a dalších součástí a

příslušenství nacházejících se na obou pozemcích, společnosti Gymnázium, základní škola a

mateřská škola Hello s.r.o., IČ 268 29 690, se sídlem ČS. exilu 491/23, Poruba, 708 00 Ostrava

za kupní cenu ve Výši 2.601.000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého

materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMObIO170/18

Zápis z 17. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov

Usneseni číslo: 268/ZMOb-Svi/1418/30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

Zápis z 17. jednaní Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,

předseda Finančního výboru ZMOb Svinov

ZMObIO165/18

Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 — 6/2018

Usnesení číslo: 269IZMOb-Svil1418I30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 — 6/2018

ZMObIO167/18

Návrh na rozpočtová opatření

Usnesení číslo: 270/ZMOb-Svi/1418/30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

s n i ž u j í kapitálové výdaje

§ 2212, pol. 6121 - budovy, haly, stavby 0 200 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 2229, pol. 5166 — nakup služeb 0 40 tis. Kč

§ 2229, pol. 5171 - opravy a údržba o 160 tis. Kč

2) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y š u j í kapitálové příjmy

pol. 3111 - příjmy z prodeje pozemků 0 210 tis. Kč

s n i ž u j í kapitálové výdaje

§ 6409, 6901 - rezervy kapitálových výdajů o 90 tis. Kč

z V y š u j í kapitálové výdaje

§ 3612, pol. 6121 - budovy, haly, stavby 0 300 tis. Kč

s n i ž ují běžné výdaje

§ 6409, pol. 5901 - nespecifikované rezervy o 582tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 3612, pol. 5171 - opravy a údržba o 60 tis. Kč

§ 3612, pol. 5169 - nakup služeb o 10 tis. Kč

§ 2219, pol. 5171 - opravy a údržba o 457 tis. Kč

§ 3639, pol. 5169 - nakup služeb 0 40 tis. Kč

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

§ 3412, pol. 5171 - opravy a údržba o 15 tis. Kč

3) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y š u j e financování

pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech o 224 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 3639, pol. 5331 — neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. o 224 tis. Kč

4) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

s n i ž ují běžné výdaje

§ 3639, pol. 5XXX - běžné výdaje, ÚZ 90 o 97 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje ,

§ 3639, pol. 5331 — neinvestiční příspěvek zříz. přísp. org. , UZ 90 o 97 tis. Kč

5) rozhodlo

vázat do rozpočtu na rok 2019 částku ve výši 9.000 tis. Kč na financování akce “Vybudování

V7)

sportovního hřiště na ul. Bílovecká

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0164/18

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 271IZMOb-Svi/1418I30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 21. 08. 2018

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMOb/0174/18

Zápis a usnesení 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu

Svinov

Usnesení číslo: 272IZMOb-Svi/1418I30

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

Zápis z 16. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov ze dne 03.09.2018

Vyřizuje: Hana Mužíková,

předseda Kontrolního výboru ZMOb Svinov

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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