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Usnesení 
23. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 27.07.2017 

  

čís. 193/ZMOb-Svi/1418/23 
- 

203/ZMOb-Svi/1418/23 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Ţitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 27.07.2017 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

193/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0080/17 Schválení programu 

194/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0081/17 Poskytování příspěvku na stravování, dodatek č.2 

statutu sociálního fondu 

195/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0082/17 Rozpočtové opatření - ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov, 

p.o. 

196/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0083/17 Rozpočtová opatření MOb Svinov 

197/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0084/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje částí 

pozemků parc. č. 2742/1, parc. č. 2743/1 a parc. č. 

2746 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

198/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0085/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje či 

směny částí pozemků parc. č. 802/383 a parc. č. 

802/335 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

199/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0086/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

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

Svinov, obec Ostrava 

200/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0087/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemků parc. č. 3755/2, parc. č. 3755/3, parc. č. 

3755/4 a části pozemku parc. č. 3755/1 vše v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

201/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0088/17 Návrh na vydání stanoviska k uzavření smlouvy o 

zřízení práva stavby k částem pozemků parc. č. 

3162/1, parc. č. 3162/4, parc. č. 3475/1 a parc. č. 

3475/15 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

202/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0089/17 Rozpočtové opatření - rozdělení neúčelové dotace 

203/ZMOb-Svi/1418/23 ZMOb/0092/17 Uzavření smlouvy na demolici a odstranění 

sociálního zařízení 
  
Tiskové opravy:  
 Materiál 

  
Název 

  ZMOb/0093/17 Úkol Finančnímu výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov z 21. zasedání ZMOb Svinov ze 

dne 17.5.2017 
ZMOb/0080/17 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 193/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 27.7.2017 s 

úpravou 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  
 



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 3/7  

ZMOb/0081/17 
Poskytování příspěvku na stravování, dodatek č. 2 statutu sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 194/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  Dodatek č. 2 Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do 

úřadu městského obvodu Svinov a Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do úřadu městského obvodu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

 
ZMOb/0082/17 
Rozpočtové opatření - ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov, p.o. 
  
Usnesení číslo: 195/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í   běžné výdaje  

§ 3119, pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org.          o  118 tis. Kč 

  

z v y š u j í   kapitálové výdaje 

§ 3119, pol. 6351 - investiční transfery zřízeným přísp. org.                o 118 tis. Kč  

  

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.07.2017 

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0083/17 
Rozpočtová opatření MOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 196/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j í   běžné příjmy 

pol. 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství, ORJ 17                 o 20 tis. Kč 

pol. 2111 – příjmy z poskyt. služeb a výrobků, ORJ 17                              o 18 tis. Kč 

pol. 2321 – přijaté neinvestiční dary                                                            o 25 tis. Kč 

s n i ž u j í  běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5192 – soudní poplatky, příspěvky, náhrady                           o 40 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek                           o 50 tis. Kč 

z v y š u j í   běžné výdaje 

§ 3399, pol. 5901 – nespecifikované rezervy, ORJ 17                                  o 35 tis. Kč 

§ 3399, pol. 5901 – nespecifikované rezervy                                                o 10 tis. Kč 

§ 6399, pol. 5362 – daně dávky poplatky                                                      o 3 tis. Kč 

§ 33XX, pol. 5XXX                                                                                       o 45 tis. Kč 

§ 3412 (sport. zařízení v majetku obce) , pol. 5XXX                                    o 10 tis. Kč 

z v y š u j í   kapitálové výdaje 
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§ 6171, pol. 6121 – budovy, haly, stavby                                                    o 50 tis. Kč 

 

 Vyřizuje: Jana Štekbauerová,  

 zastupující vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, 

kultury a kontroly 
 
ZMOb/0084/17 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje částí pozemků parc. č. 2742/1, parc. č. 
2743/1 a parc. č. 2746 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 197/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemků: 

parc. č. 2742/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 2743/1, trvalý travní porost 

parc. č. 2746, zahrada 

nově označené dle GP č. 2754-6/2017 jako pozemek parc. č. 2746/2, ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 117 m2, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za podmínky, že náklady spojené s 

prodejem ponese kupující 
 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0085/17 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje či směny částí pozemků parc. č. 802/383 
a parc. č. 802/335 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 198/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 802/383, ostatní plocha, jiná 

plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za 

podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující  

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

2) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru směny části pozemku parc. č. 802/335, ostatní plocha, ostatní 

komunikace za část pozemku parc. č. 802/382, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že náklady 

spojené se směnou ponese žadatel 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0086/17 
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: 199/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 989/4, zastavěná plocha a nádvoří v 

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

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

2) vydává 

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

komunikace v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0087/17 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 3755/2, parc. č. 3755/3, 
parc. č. 3755/4 a části pozemku parc. č. 3755/1 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 200/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků: 

• parc. č. 3755/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 603 m2 

• parc. č. 3755/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 207 m2 

• parc. č. 3755/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4.772 m2 

• část pozemku parc. č. 3755/1 nově označený dle GP č. 2501-284/2013 jako pozemek parc. č. 

3755/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 197 m2
, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 

ZMOb/0088/17 
Návrh na vydání stanoviska k uzavření smlouvy o zřízení práva stavby k částem 
pozemků parc. č. 3162/1, parc. č. 3162/4, parc. č. 3475/1 a parc. č. 3475/15 vše v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 201/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost statutárního města Ostravy, odboru majetkového o stanovisko k žádosti o uzavření 

smlouvy o zřízení práva stavby k částem pozemků: 

parc. č. 3162/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3162/4, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3475/1, ostatní plocha, jiná plocha 



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 6/7  

parc. č. 3475/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

pro žadatele: 

Lidl Česká republika v.o.s., IČ 261 78 541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, 158 00 

za účelem vybudování staveb: parkoviště a souvisejících zařízení a příslušenství (závory, 

přístřešek pro nákupní vozíky, sloupy veřejného osvětlení včetně kabeláže, dešťová 

kanalizace), trafostanice a pylonu (označení provozovny) 

 

2) vydává 

  souhlasné stanovisko k uzavření smlouvy o zřízení práva stavby k pozemkům: 

parc. č. 3162/4, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3475/15, ostatní plocha, ostatní komunikace 

a k částem pozemků: 

parc. č. 3162/1, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3475/1, ostatní plocha, jiná plocha 

a k nově vzniklým pozemkům, odděleným dle GP č. 2762-607/2017 a GP č. 2755-571/2017 a 

to: 

parc. č. 3162/7, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3162/8, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3162/9, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3475/29, ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 3475/30, ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 3475/28, zastavěná plocha,  

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

pro žadatele: 

Lidl Česká republika v.o.s., IČ 261 78 541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, 158 00 

za účelem vybudování staveb: parkoviště a souvisejících zařízení a příslušenství (závory, 

přístřešek pro nákupní vozíky, sloupy veřejného osvětlení včetně kabeláže, dešťová 

kanalizace), trafostanice a pylonu (označení provozovny) za podmínky, že v této smlouvě bude 

jednoznačně uvedeno, že stavební plat, po třech letech každoročně navyšovaný o míru inflace, 

bude po celou dobu trvání smlouvy poukazován na bankovní účet městského obvodu Svinov 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0089/17 
Rozpočtové opatření - rozdělení neúčelové dotace 
  
Usnesení číslo: 202/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í   běžné výdaje  

§ 6409, pol. 5901 - nespecifikované rezervy                                        o 447 tis. Kč 

z v y š u j í   kapitálové výdaje 

§ 2219, pol. 6121 - budovy, haly, stavby                                              o  97 tis. Kč  

z v y š u j í   běžné výdaje 

§ 3119, pol. 5171 - opravy a údržba                                                     o 350 tis. Kč   
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 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.07.2017 

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0092/17 
Uzavření smlouvy na demolici a odstranění sociálního zařízení 
  
Usnesení číslo: 203/ZMOb-Svi/1418/23 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na demolici a odstranění sociálního zařízení, které 

je umístěno na části pozemku parc. č. 47 v k. ú. Svinov, obec Ostrava pro TJ Sokol Svinov, 

Nad Porubkou 838/29, Ostrava – Svinov, pobočný spolek, IČ 60609478 ve výši 185 050 Kč  

 

2) rozhodlo 

  o uzavření smlouvy na poskytnutí účelové dotace pro TJ Sokol Svinov, Nad Porubkou 838/29, 

Ostrava – Svinov, pobočný spolek, IČ 60609478 ve výši 185 050 Kč na demolici a odstranění 

sociálního zařízení, které je umístěno na části pozemku parc. č. 47 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

 

 Vyřizuje: Jana Štekbauerová,  

 zastupující vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, 

kultury a kontroly 
 
  
 
• Tisková oprava - 
Úkol Finančnímu výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov z 21. zasedání 
ZMOb Svinov ze dne 17.5.2017 
 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) ukládá 

  Finančnímu výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov prověřit financování MŠ 

Stanislavského po ukončení financování stavby 

 

 


