
Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 1/8  
  

Usnesení 
26. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 18.12.2017 

  

čís. 219/ZMOb-Svi/1418/26 
- 

233/ZMOb-Svi/1418/26 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 18.12.2017 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

219/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0115/17 Schválení programu 

220/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0126/17 Zápis z 15. jednání Finančního výboru ZMOb 

Svinov 

221/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0120/17 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-9/2017 

222/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0122/17 Pravidla rozpočtového provizoria 

223/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0123/17 Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2018 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 

2021 

224/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0127/17 Návrh rozpočtového opatření 

225/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0117/17 Rozpočtové opatření - přesun rozpočtovaných 

prostředků §2212 z běžných výdajů na kapitálové 

(provedení uličních vpustí) 

226/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0119/17 Návrh prodeje části pozemku parc. č. 802/383 v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

227/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0118/17 Návrh prodeje části pozemků parc. č. 2742/1, parc. 

č. 2743/1 a parc. č. 2746 vše v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

228/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0116/17 Návrh prodeje pozemku parc. č. 989/4 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

229/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0121/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru směny 

pozemku parc. č. 242/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

230/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0124/17 Návrh znění statutu sociálního fondu 

231/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0130/17 Rozpočtové opatření - neinvestiční transfer TJ 

Sokol Svinov 

232/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0131/17 Rozpočtové opatření - změna odpisových plánů 

příspěvkových organizací pro rok 2017 

233/ZMOb-Svi/1418/26 ZMOb/0132/17 Podnět občana 
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ZMOb/0115/17 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 219/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 26. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 18.12.2017                 

s úpravou 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 

 
ZMOb/0126/17 
Zápis z 15. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 220/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

  

2) schvaluje 

  plán práce Finančního výboru ZMOb Svinov na 1. pol. 2018: 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2018 

2. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky r. 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předseda Finančního výboru ZMOb Svinov 
  
ZMOb/0120/17 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-9/2017 
  
Usnesení číslo: 221/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu MOb Svinov za 1-9/2017 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0122/17 
Pravidla rozpočtového provizoria 
  
Usnesení číslo: 222/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
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ZMOb/0123/17 
Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 
2019 - 2021 
  
Usnesení číslo: 223/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočet městského obvodu Svinov pro rok 2018 dle přílohy č. 2 materiálu 

  

2) schvaluje 

  střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021 

  

3) schvaluje 

  pro rok 2018 rozpočtové změny týkající se přesunů mezi položkami běžných výdajů (pol. 

5XXX) a kapitálových výdajů (pol. 6XXX) bez omezení výše částky a bez dopadu na závazné 

ukazatele 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 

ZMOb/0127/17 
Návrh rozpočtového opatření 
  
Usnesení číslo: 224/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j í    běžné výdaje 

§ 3119, pol.5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO                                  o 265 tis. Kč 

 

z v y š u j í    kapitálové výdaje 

§ 3111, pol.6121 – budovy, haly a stavby                                                          o 195 tis. Kč 

§ 6409, pol.6901 – rozpočtová rezerva                                                              o  70 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,  

 ekonom 
 

ZMOb/0117/17 
Rozpočtové opatření - přesun rozpočtovaných prostředků §2212 z běžných výdajů na 
kapitálové (provedení uličních vpustí) 
  
Usnesení číslo: 225/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

§2212, pol. 5171 - údržba opravy                  o 438 tis. Kč 
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zvyšují kapitálové výdaje 

§2212, pol. 6121 - budovy, haly a stavby      o 438 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 

ZMOb/0119/17 
Návrh prodeje části pozemku parc. č. 802/383 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 226/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost manželů Bc. Tomáše Zingopi a Nikoletty Zingopi, oba trvale bytem Nad Porubkou 

1235/34a, 721 00 Ostrava-Svinov o prodej části pozemku parc. č. 802/383 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  prodat část pozemku parc. č. 802/383, nově označenou dle GP č. 2789-29/2017 jako pozemek 

parc. č. 802/466, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

manželům Bc. Tomáši Zingopi a Nikolettě Zingopi, oba trvale bytem Nad Porubkou 1235/34a, 

721 00 Ostrava-Svinov za kupní cenu ve výši 4.330 Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu  

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
  
 
ZMOb/0118/17 
Návrh prodeje části pozemků parc. č. 2742/1, parc. č. 2743/1 a parc. č. 2746 vše v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 227/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost společnosti Povodí Odry, státní podnik, IČ 708 90 021, se sídlem Varenská 3101/49, 

701 26 Ostrava o prodej části pozemků parc. č. 2742/1, parc. č. 2743/1 a parc. č. 2746 nově 

označené dle GP č. 2754-6/2017 jako pozemek parc. č. 2746/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  prodat část pozemku pac. č. 2742/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, díl c) o výměře 45 m2, 

část pozemku parc. č. 2743/1, trvalý travní porost, díl b) o výměře 1 m2 a část pozemku parc.              

č. 2746, zahrada, díl a) o výměře 71 m2, nově označené dle GP č. 2754-6/2017 jako pozemek 

parc. č. 2746/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 117 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

společnosti Povodí Odry, státní podnik, IČ 708 90 021, se sídlem Varenská 3101/49, 701 26 

Ostrava za kupní cenu ve výši 57.830 Kč + sazba DPH v zákonné výši, a uzavřít kupní 

smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

Strana 6/8  
  

  
ZMOb/0116/17 
Návrh prodeje pozemku parc. č. 989/4 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 228/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost společnosti KOMA - Industry s.r.o., IČ 646 17 912, se sídlem Český Těšín-Koňákov, 

Hradišťská 34, 735 62 o prodej pozemku parc. č. 989/4 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  prodat pozemek parc. č. 989/4 , zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m
2 

v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava společnosti KOMA - Industry s.r.o., IČ 646 17 912, se sídlem Český 

Těšín-Koňákov, Hradišťská 34, 735 62 za kupní cenu ve výši 195.750 Kč, a uzavřít kupní 

smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 

ZMOb/0121/17 
Návrh na vydání stanoviska k záměru směny pozemku parc. č. 242/1 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 229/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru směny pozemku parc. č. 242/1, zahrada o výměře 5.203 

m2 za pozemky parc. č. 2444, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2, parc.                    

č. 2445, orná půda o výměře 1.097 m2 a  parc. č. 2449/8, trvalý travní porost o výměře 812 m2 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

 
ZMOb/0124/17 
Návrh znění statutu sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 230/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednala 

  návrh znění Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených               

do Úřadu městského obvodu Svinov  

  

2) schvaluje 

  znění Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu 

městského obvodu Svinov dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
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ZMOb/0130/17 
Rozpočtové opatření - neinvestiční transfer TJ Sokol Svinov 
  
Usnesení číslo: 231/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  poskytnout TJ Sokol Svinov neinvestiční transfer ve výši 315 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j í    kapitálové výdaje 

§ 3639, pol. 6130 - pozemky                                                 o 143 tis. kč 

 

s n i ž u j í    běžné výdaje 

§ 6409, pol. 5901 - rozpočtová rezerva                                 o 157 tis. Kč 

 

z v y š u j í    běžné výdaje 

§ 3419, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům               o 300 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Štekbauerová,  

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

kontroly 
 

ZMOb/0131/17 
Rozpočtové opatření - změna odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 
2017 
  
Usnesení číslo: 232/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j í    běžné příjmy 

pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací                                            o 136 tis. Kč 

 

z v y š u j í    běžné výdaje 

§ 3639 (Technický dvůr), pol. 5331 - neinvestiční příspěvek                     o   62 tis. Kč 

§ 3119 (ZŠ a MŠ), pol. 5331 - neinvestiční příspěvek                                o   74 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
  
ZMOb/0132/17 
Podnět občana 
  
Usnesení číslo: 233/ZMOb-Svi/1418/26 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  podnět občana 
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2) ukládá 

  radě městského obvodu prověřit možnost rozšíření chodníků (vydláždění stávajících travnatých 

pásů) podél ul. Stanislavského, v úseku od ul. U Rourovny po ul. Lipovou 

  

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová  

 starostka 
 

 


