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Usnesení 
18. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 19.09.2016 

  

čís. 150/ZMOb-Svi/1418/18 
- 

161/ZMOb-Svi/1418/18 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 19.09.2016 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

150/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0020/16 Schválení programu 

151/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0023/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemků parc. č. 1568/1, parc. č. 1912/3 a parc. č. 

1912/4 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

152/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0024/16 Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

153/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0029/16 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2016 

154/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0025/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemků parc. č. 1024/16 a parc. č. 1026/8 vše v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

155/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0026/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 802/334, části pozemku parc. č. 

802/383 a části pozemku parc. č. 802/335 vše v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

156/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0027/16 Návrh prodeje pozemků parc. č. 2105/3, parc. č. 

2105/7, parc. č. 2105/9 a parc. č. 2105/15 vše v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

157/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0028/16 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

158/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0030/16 Návrh na prominutí příslušenství pohledávek 

159/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0031/16 Zápisy, usnesení a protokoly z jednání Kontrolního 

výboru ZMOb Svinov 

160/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0032/16 Informace o odpisu nedobytné pohledávky 

161/ZMOb-Svi/1418/18 ZMOb/0033/16 Rozpočtové opatření - MŠ ul. Stanislavského, 

revitalizace zeleně, výměna pískovcové dlažby 

přednádraží 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název 

  ZMOb/0021/16 Odvolání člena rady 

  
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

 Materiál 
  

Název 

  ZMOb/0022/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 1214/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 
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ZMOb/0020/16 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 150/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného 19.9.2016 s úpravou 

 

Vyřizuje:    Lucie Fucimanová 

                  pracovník podatelny, kontroly 
  
ZMOb/0023/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 1568/1, parc. č. 1912/3 
a parc. č. 1912/4 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 151/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1568/1, ostatní plocha, jiná 

plocha, pozemku parc. č. 1912/3, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku parc. č. 1912/4, ostatní 

plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
  
ZMOb/0024/16 
Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 152/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předseda finančního výboru 

 

2) schvaluje 

  plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 4. čtvrtletí 2016 

 

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předseda finančního výboru 
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ZMOb/0029/16 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2016 
  
Usnesení číslo: 153/ZMOb-Svi/1418/18 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-6/2016 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová  

 ekonom 

 
ZMOb/0025/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 1024/16 a parc. č. 
1026/8 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 154/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  vydat souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1024/16, orná půda a pozemku 

parc. č. 1026/8, orná půda, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava za podmínky, že náklady spojené s 

prodejem ponese kupující  

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0026/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 802/334, části 
pozemku parc. č. 802/383 a části pozemku parc. č. 802/335 vše v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 155/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje: 

• části pozemku parc. č. 802/334, ostatní plocha, jiná plocha 

• části pozemku parc. č. 802/383, ostatní plocha, jiná plocha 

• části pozemku parc. č. 802/335, ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0027/16 
Návrh prodeje pozemků parc. č. 2105/3, parc. č. 2105/7, parc. č. 2105/9 a parc. č. 
2105/15 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 156/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx-xxxxxx o prodej 
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pozemků parc. č. 2105/3, parc. č. 2105/7, parc. č. 2105/9 a parc. č. 2105/15 vše v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava a nabídku kupní ceny 

 

2) projednalo 

  žádost xxxxxx xxxxxxx, trvale bytem xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx-xxxxxx o prodej 

pozemků parc. č. 2105/3, parc. č. 2105/7, parc. č. 2105/9 a parc. č. 2105/15 vše v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava a nabídku kupní ceny 

 

3) rozhodlo 

  prodat pozemek parc. č. 2105/3, zastavěná plocha a nádvoří (bez stavby), pozemek parc. č. 

2105/7, zastavěná plocha a nádvoří (bez stavby), pozemek parc. č. 2105/9, zastavěná plocha a 

nádvoří (bez stavby) a pozemek parc. č. 2105/15, zastavěná plocha a nádvoří (bez stavby), vše 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxx, xxx xx 

xxxxxxx-xxxxxx za kupní cenu ve výši xx.xxx Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu    

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

4) rozhodlo 

  při nesplnění bodu 3) tohoto usnesení, prodat pozemek parc. č. 2105/3, zastavěná plocha a 

nádvoří (bez stavby), pozemek parc. č. 2105/7, zastavěná plocha a nádvoří (bez stavby), 

pozemek parc. č. 2105/9, zastavěná plocha a nádvoří (bez stavby) a pozemek parc. č. 2105/15, 

zastavěná plocha a nádvoří (bez stavby), vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, xxxxxx xxxxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx-xxxxxx za kupní cenu ve výši xx.xxx Kč a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu    

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0028/16 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 157/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 2.9.2016 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 

  
ZMOb/0030/16 
Návrh na prominutí příslušenství pohledávek 
  
Usnesení číslo: 158/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost manželů xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx 

xxxxxxx - xxxxxx, o prominutí příslušenství pohledávek 
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2) rozhodlo 

  prominout manželům xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx 

xxxxxxx - xxxxxx, část příslušenství pohledávek ve výše xxx.xxx,- Kč (80%) z celkové výše 

xxx.xxx,- Kč, za podmínky, že uhradí neprominutou část ve výši xxxxxx,- Kč (20%), a to 

měsíčními splátkami ve výši xxx Kč počínaje splátkou v měsíci listopadu 2016 se ztrátou 

výhody splátek a ztrátou výhody prominutí dluhu 

 

3) rozhodlo 

  uzavřít s manželi xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx 

xxxxxxx - xxxxxx, dohodu o prominutí dluhu a dohodu o splátkách dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.10.2016 

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0031/16 
Zápisy, usnesení a protokoly z jednání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 159/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  Zápis z 8. jednání KV ZMOb Svinov ze dne 12. 4. 2016  

 

2) projednalo 

  Zápis z 9. jednání KV ZMOb Svinov ze dne 18. 4. 2016 

  

3) projednalo 

  Zápis z 10. jednání KV ZMOb Svinov ze dne 29. 6. 2016 

  

4) projednalo 

  Zápis z 11. jednání KV ZMOb Svinov ze dne 2. 8. 2016 

  

5) projednalo 

  Zápis z 12. jednání KV ZMOb Svinov ze dne 29.8.2016 

  

6) projednalo 

  Protokol o provedené kontrole stavu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

č. 134/13/16 ze dne 23. 3. 2016 

  

7) ukládá 

  kontrolnímu výboru prověřit reklamaci poškozené dlažby realizované v rámci akce: „Výměna 

pískovcové dlažby v přednádražím prostoru žst. Ostrava-Svinov – I. etapa“ 

  

Vyřizuje:     Hana Mužíková 

                   předseda kontrolního výboru 

 

   
  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

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

Strana 7/7  

 
ZMOb/0032/16 
Informace o odpisu nedobytné pohledávky 
  
Usnesení číslo: 160/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  informaci o odpisu nedobytné pohledávky v celkové výši 197.459 Kč dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
  
ZMOb/0033/16 
Rozpočtové opatření - MŠ ul. Stanislavského, revitalizace zeleně, výměna pískovcové 
dlažby přednádraží 
  
Usnesení číslo: 161/ZMOb-Svi/1418/18 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í   běžné výdaje    

§ 3119 (ZŠ), pol. 5331 – neinv. příspěvky zříz. PO                                    o 1.200 tis. Kč 

§ 6409, pol. 5901 – nespecifikované rezervy                                              o     92 tis. Kč 

  

z v y š u j í   běžné výdaje 

§ 3111 (MŠ), pol. 5901 – nespecifikované rezervy                                     o 1.200 tis. Kč 

§ 3639 (TD), pol. 5331 – neinv. příspěvky zříz. PO, ÚZ 1030                    o      72 tis. Kč 

§ 2219, pol. 5171 – opravy a údržba, ÚZ 93                                               o      20 tis. Kč     

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 30.09.2016 

 pracovník agendy pohledávek 
 
  
 

 


