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Usnesení 
14. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 01.06.2016 

  

čís. 136/ZMOb-Svi/1418/14 
- 

144/ZMOb-Svi/1418/14 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 01.06.2016 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

136/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0009/16 Zápisy ze 7. a 8. jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

137/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0002/16 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-3/2016 

138/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0005/16 Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za 

rok 2015 

139/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0003/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemků parc. č. 989/1 a parc.č. 989/4 vše v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

140/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0004/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 535/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

144/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0006/16 Rozpočtové opatření - zapojení vázaných 

prostředků do rozpočtu 2016 

141/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0007/16 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

142/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0008/16 Rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů do 

rozpočtu 2016 

143/ZMOb-Svi/1418/14 ZMOb/0010/16 Spolufinancování investiční akce “SPORTOVNÍ 

HALA-SOKOLOVNA SVINOV” městským 

obvodem Svinov 

 

Tiskové opravy: 

  
 Materiál 

  
Název 

  ZMOb/0011/16 Oprava adresy 

 
ZMOb/0009/16 
Zápisy ze 7. a 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 136/ZMOb-Svi/1418/14 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zápisy ze 7. a 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

Vyřizuje:       Ing. Eva Poštová, CSc. 

                       předseda finančního výboru 
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ZMOb/0002/16 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-3/2016 
  
Usnesení číslo: 137/ZMOb-Svi/1418/14 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 – 3/2016 

 

Vyřizuje:       Bc. Jana Pušová 

                      pracovník agendy pohledávek 

 

 
ZMOb/0005/16 
Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 138/ZMOb-Svi/1418/14 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2015 a souhlasí bez výhrad 

 

2) schvaluje 

  účetní závěrku městského obvodu Svinov zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2015 za 

účetní období 1.1.-31.12.2015 

 

3) schvaluje 

  účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný za účetní 

období roku 2015 ve výši – 1,037.772,06 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních 

období (účet 432) 

 

4) bere na vědomí 

  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 2015 

 

Vyřizuje:       Bc. Jana Horváthová 

                      ekonom 

 
ZMOb/0003/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 989/1 a parc.č. 989/4 
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 139/ZMOb-Svi/1418/14 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků parc. č. 989/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a parc. č. 989/4, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0004/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 535/1 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 140/ZMOb-Svi/1418/14 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 535/1, orná půda v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava  

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

 
ZMOb/0006/16 
Rozpočtové opatření - zapojení vázaných prostředků do rozpočtu 2016 
  
Usnesení číslo: 144/ZMOb-Svi/1418/14 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j e  financování 

pol.8115                                          ................................ o  81 tis. Kč 

z v y š u j í   běžné výdaje 

§ 2229, pol. 5169 - ostatní služby   ................................ o  68 tis. Kč 

§ 3111, pol. 5169 – ostatní služby   ................................ o   6 tis. Kč 

§ 3399, pol. 5XXX, ORJ 17             ............................... o    7 tis. Kč 

 

Vyřizuje:       Bc. Jana Horváthová 

                                ekonom 
 
ZMOb/0007/16 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 141/ZMOb-Svi/1418/14 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení  Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 23.5.2016 

 

Vyřizuje:        Lucie Fucimanová 

                       pracovník kontroly 
 
 
ZMOb/0008/16 
Rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2016 
  
Usnesení číslo: 142/ZMOb-Svi/1418/14 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j e   financování 
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pol. 8115                                                                             ............................... o   3.557 tis. Kč 

z v y š u j í    kapitálové výdaje 

§ 3111, pol. 6XXX - novostavba MŠ ul.Stanislavského     ................................ o 1.460 tis. Kč 

§ 3412, pol. 6XXX - výstavba hřiště ul.E.Rošického          ................................ o   597 tis. Kč 

z v y š u j í    běžné výdaje 

§ 2212, pol. 5171 - opravy a údržba                                   ................................ o  1.500 tis. Kč 

 

Vyřizuje:       Bc. Jana Horváthová 

                      ekonom 

 
ZMOb/0010/16 
Spolufinancování investiční akce “SPORTOVNÍ HALA-SOKOLOVNA SVINOV” 
městským obvodem Svinov 
  
Usnesení číslo: 143/ZMOb-Svi/1418/14 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  o přijetí závazku na spolufinancování investiční akce “SPORTOVNÍ HALA-SOKOLOVNA 

SVINOV” (pozemek parc. č. 47 v k. ú. Svinov, obec Ostrava) ve výši 20 % celkových 

vynaložených výdajů, maximálně však do výše 5 mil. Kč 

 

2) ukládá 

  radě městského obvodu zabezpečit spolufinancování investiční akce “SPORTOVNÍ HALA-

SOKOLOVNA SVINOV” (pozemek parc. č. 47 v k. ú. Svinov, obec Ostrava) vázáním 

finančních prostředků v rozpočtové rezervě a připravit úpravu rozpočtu pro rok 2016 

 

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová  

 starostka 

 

3) ukládá 

  radě městského obvodu zapracovat do rozpočtu roku 2017 finanční prostředky na 

spolufinancování investiční akce “SPORTOVNÍ HALA-SOKOLOVNA SVINOV” (pozemek 

parc. č. 47 v k. ú. Svinov, obec Ostrava) ve výši 20 % celkových předpokládaných výdajů, 

maximálně do výše 5 mil. Kč 

 

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová  

 starostka 

 
 
 
 
• Tisková oprava - 
Oprava adresy 
 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) chybné znění 

  neposkytnout dotaci Rybářskému sportovnímu klubu - Svinov, Sokolská 1188/26, Ostrava-

Poruba, IČ 22865161 na Městské kolo v rybolovné technice 
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poskytnout dotaci Rybářskému sportovnímu klubu - Svinov, Sokolská 1188/26, Ostrava-

Poruba, IČ 22865161 ve výši 2.000 Kč na celoroční organizovanou činnost dětí, mládeže (na 

startovné na dětských rybářských závodech) 

 

2) správné znění 

  neposkytnout dotaci Rybářskému sportovnímu klubu - Svinov, Sokolovská 1188/26, Ostrava-

Poruba, IČ 22865161 na Městské kolo v rybolovné technice 

 

poskytnout dotaci Rybářskému sportovnímu klubu - Svinov, Sokolovská 1188/26, Ostrava-

Poruba, IČ 22865161 ve výši 2.000 Kč na celoroční organizovanou činnost dětí, mládeže (na 

startovné na dětských rybářských závodech) 

 

 


