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Statutární město Ostrava

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 07.03.2018

číslo usnesení

234/ZMOb-SVi/1418/27

235/ZMOb-SVi/1418/27

236/ZMOb-SVi/1418/27

237/ZMOb-SVi/1418/27

238/ZMOb-SVi/14 1 8/27

239/ZMOb-SVi/1418/27

240/ZMOb-SVi/1418/27

241/ZMOb-SVi/1418/27

242/ZMOb-SVi/1418/27

243/ZMOb-SVi/1418/27

244/ZMOb-SVi/1418/27
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Materiál

ZMOb/0138/18

ZMOb/0135/18

ZMOb/0136/18

ZMOb/0140/18

ZMOb/0141/18

ZMOb/0133/18

ZMOb/0134/18

ZMOb/0137/18

ZMOb/0139/18

ZMOb/0142/18

ZMOb/0143/18

Název

Schválení programu

Návrh úplatně nabýt pozemek parc. č. 2452/2 V k.

ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

pozemku parc. č. 659/111 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k nabytí pozemků V k.

ú. Svinov, obec Ostrava do vlastnictví statutárního

města Ostravy a jejich následnému svěření

městskému obvodu Svinov

Návrh na vydání stanoviska k záměru 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

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

pozemku parc.č. 530/7 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám

příspěvkových organizací: - Základní škola a

mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková

organizace - Základní umělecká škola Dobroslava

Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace -

Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková

organizace

Prominutí příslušenství pohledávky

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu

Svinov

Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb

Svinov pro rok 2018

Přiznání odměny za výkon neuvolněného člena

zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

SVINOV



Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMObl0138/18

Schválení programu

Usnesení číslo: 234IZMOb-Svil1418127

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

program 27. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 7.3.2018

s úpravou

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMObIO135/18

Návrh úplatně nabýt pozemek parc. č. 2452/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 235/ZMOb-Svil1418127

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

výzvu společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 277 69 143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská

Ostrava, 702 00 Ostrava k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 2452/2 V k. ú. Svinov,

obec Ostrava

2) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

s n i ž ují běžné příjmy

§ 6409, pol. 5901 — nespecifikované rezervy o 6 tis. Kč

z v y š u j í kapitálové výdaje

§ 3639, pol. 6130 — pozemky o 6 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

3) rozhodlo

o uplatném nabytí pozemku parc. č. 2452/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 216 m2 v k. u.

Svinov, obec Ostrava od společnosti Asental Land, s.r.o., IČ 277 69 143, se sídlem Gregorova

2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za kupní cenu ve výši 5.400 Kč a o uzavření kupní

smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0136/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/111 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usnesení číslo: 236lZMOb-Svil1418l27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) rozhodlo

Výdat souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/111, ostatní plocha,

jiná plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava V rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

za podmínky, že náklady spoj ené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0140/18

Návrh na vydání stanoviska k nabytí pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava do

vlastnictví statutárního města Ostravy a jejich následnému svěření městskému

obvodu Svinov

Usnesení číslo: 237lZMOb-Svil1418l27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost statutárního města Ostravy, odboru majetkového, o stanovisko k úplatnému nabytí

pozemků V k. ú. SVinOV, obec Ostrava od Českých drah, a.s., do Vlastnictví statutárního města

Ostravy a jejich následnému svěření městskému obvodu Svinov

2) vydává

souhlasné stanovisko k úplatnému nabytí pozemků:

' parc. . 1006/2, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. . 1006/7, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. . 1006/8, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha

' parc. . 1006/9, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. 1006/ 10, ostatní plocha, zeleň

' parc. 1006/11, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. 1006/ 12, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. 3108/22, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. 3108/24, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. 3108/25, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. 3108/26, ostatní plocha, zeleň

' parc. . 3108/27, ostatní plocha, zeleň

' parc. . 3108/31, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. č. 3117, zastavěná plocha a nádvoří

' část parc. č. 3108/23, ostatní plocha, ostatní komunikace

' část parc. č. 3108/1, ostatní plocha, dráha, n0Vě označena dle GP č. 2721-10/2017 jako

pozemek parc. č. 3108/65

Vše V k. ú. SVinOV, obec Ostrava od Českých drah, a.s. do Vlastnictví statutárního města

Ostravy, s následným svěřením městskému obvodu SVinOV
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

3) žádá

statutární město Ostrava 0 výkup části pozemku parc. č. 3108/23, ostatní plocha, ostatní

komunikace nově označené dle GP č. 2721-10/2017 jako pozemek parc. č. 3108/66, ostatní

plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2 a pozemku parc. č. 3108/28, ostatní plocha,

ostatní komunikace o výměře 817 m2 vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava, na kterých se nachází

stavba parkoviště a části místních komunikací III. a IV. třídy, a jejich následné svěření

městskému obvodu Svinov

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0141l18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 203 a pozemku parc.

č. 204, jehož součástí je stavba s č.p. 303 vše v k. L'I. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 238lZMOb-Svil1418l27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 203, zahrada a pozemku parc. č. 204,

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 303, vše V k. ú. Svinov, obec

Ostrava, za podmínek:

— nabídková cena minimálně ve výši stanovené aktuálním znaleckým posudkem

— nabídka bude obsahovat budoucí způsob využití nemovitých věcí, který bude V souladu

s územním plánem

— nabídka bude obsahovat realizaci a dokončení stavebního záměru, tj. termín zahájení

stavebních prací a jejich dokončení

— náklady spoj ené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMObIO133/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc.č. 530/7 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usnesení číslo: 239lZMOb-Svil1418l27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 530/7, zahrada, V k. ú. Svinov,

obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Vyřizuje: Renáta Balíková,

pracovník majetku a smluvních vztahů
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMObIO134/18

Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím Iistinám příspěvkových organizací: -

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace - Základní

umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace -

Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 240lZMOb-Svil1418l27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

změny V inventurních soupisech majetku příspěvkových organizací Základní školy a mateřské

školy Ostrava - Svinov, p. 0., Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov,

p. o. a Technicky dvůr Ostrava - Svinov, p. o. k 31. 12. 2017 dle důvodové zprávy

2) schvaluje

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, se sídlem Bílovecká 10, 721 00 Ostrava — Svinov,

IČ 70641871 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3) schvaluje

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Dobroslava

Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, se sídlem Bílovecká 1, 721 00 Ostrava —

Svinov, IČ 70631719 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4) schvaluje

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technický dvůr Ostrava - Svinov,

příspěvková organizace, se sídlem Nad Porubkou 838/29, 721 00 Ostrava — Svinov,

IČ 71174231 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Vyřizuje: Renata Balíková,

pracovník majetku a smluvních vztahů

ZMObIO137/18

Prominuti příslušenství pohledávky

Usnesení číslo: 241IZMOb-Svi/1418I27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

skutečnosti uvedené V důvodové zprávě á žádost_bytem_,

721 00 Ostrava — Svinov, o prominutí příslušenství pohledávek

2) rozhodlo

neprominout manželům_, bytem_, 721 00 Ostrava - Svinov,

neprominutou čast příslušenství pohledávek ve Výši 26142 Kč a trvat na úhradě dluhu

dle uzavřené dohody o splátkách

Vyřizuje: Bc. Jáná Pušová,

pracovník agendy pohledávek
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0139/18

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 242IZMOb-Svi/1418I27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 13. 02. 2018

Vyřizuje: Lucie Fucimánová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMOb/0142/18

Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2018

Usneseni číslo: 243lZMOb-Svil1418l27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2018 z rozpočtu městského obvodu Svinov

2) rozhodlo

1 .

10.

poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, z.s. — místní organizaci, z.s. Ostrava,

Záhumenní 2144/36, Ostrava-Poruba, IČ 15502791, ve výši 4.000 Kč na organizaci

18. ročníku Poháru Svinovskych tůní (ceny pro účastníky,poháry, medaile a diplomy)

poskytnout dotaci Českému rybářskému svazu, z.s. — místní organizaci, z.s. Ostrava,

Záhumenní 2144/36, Ostrava-Poruba, IČ 15502791 ve výši 4.000 Kč na celoroční činnost

rybářského kroužku dětí a mládeže MS Poruba 1(stártovné na dětských rybářských

zavodech)

neposkytnout dotaci Českému rybářskému svazu, z.s. — místní organizaci, z.s. Ostrava,

Záhumenní 2144/36, Ostrava-Poruba, IČ 15502791 na Letní rybářský tábor Slezska Harta

2018

poskytnout dotaci RSK Svinov z.s., Psohlavců 607/19, Ostrava-Svinov, IČ 22865161

ve výši 4.000 Kč na 7. ročník soustředění ná Slezské Hartě (nákup lékárničky, drobná

rybářská bižuterie+náhradní díly)

poskytnout dotaci RSK Svinov z.s., Psohlavců 607/19, Ostrava-Svinov, IČ 22865161

ve výši 5.000 Kč na organizaci Krajského kola v rybolovné technice /poháry, medaile,

diplomy/

poskytnout dotaci RSK Svinov z.s., Psohlavců 607/19, Ostrava-Svinov, IČ 22865161

ve výši 2.500 Kč na celoroční činnost rybářského kroužku dětí a mládeže

poskytnout dotaci Tělovýchovné Jednotě Vítkovice-Svinov z.s., Ostrava—Svinov,

IČ 41035828 ve výši 64.000 Kč na nájem, pronájem a provozní režie

poskytnout dotaci Tělocvičné Jednotě Sokolu Svinov, oddílu volejbalu, Nad Porubkou

838/29, Ostrava-Svinov, IČ 60609478 ve výši 3.000 Kč na pronájem tělocvičny, ceny,

rozhodčí na 22. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev „O putovní pohár

starostky“ k 73. výročí osvobození Svinova

poskytnout dotaci Tělocvičné Jednotě Sokolu Svinov, oddílu volejbalu, Nad Porubkou

838/29, Ostrava-Svinov, IČ 60609478 ve výši 6.000 Kč na činnost oddílu volejbalu

poskytnout dotaci Knihovně města Ostravy, po., 28. října 289/2, Ostrava 2, IČ 00097586

ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu „Lovci perel aneb jízda za dobrodružstvím“

odměny, materiál a vstupné
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

poskytnout dotaci Junáku — českému skautu, středisko Ještěr Ostrava, z.s., Krůčkova

726/8A, Ostrava-Svinov, IČ 48809021 ve výši 10.000 Kč na činnost oddílů, obnova a

oprava táborového vybavení

poskytnout dotaci SK — Svinov z.s., V. Jiříkovského 165/23, Ostrava-Dubina,

IČ 26596539 ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu „Stolní tenis pro aktivní

svinovskou mládež 2018 “ na ceny a odměny pro děti na turnaje

poskytnout dotaci Pionýru, z.s. — Pionýrské skupině Ještěr, Bílovecká 10,

Ostrava-Svinov, IČ 48808938 ve výši25.000 Kč na materiál na opravu turistické

základny,stanů, latríny a stavební materiál, nákup cen a potřeb pro práci s dětmi

neposkytnout dotaci Tělocvičné Jednotě Sokolu Svinov, Nad Porubkou 838/29,

Ostrava-Svinov, IČ 60609478 na provoz, údržbu a spotřebu el. energie a vody

poskytnout dotaci Tělocvičné Jednotě Sokolu Svinov, oddílu národní házené,

Nad Porubkou 838/29, Ostrava-Svinov, IČ 60609478 ve výši 5.000 Kč na Večerní

turnaj starých gard (sportovní materiál, ceny)

poskytnout dotaci Tělocvičné Jednotě Sokolu Svinov, oddílu národní házené,

Nad Porubkou 838/29, Ostrava-Svinov, IČ 60609478 ve výši 20.000 Kč na organizaci

oddílového soustředění mládeže

poskytnout dotaci Tělocvičné Jednotě Sokolu Svinov, oddílu národní házené,

Nad Porubkou 838/29, Ostrava-Svinov, IČ 60609478 ve výši 45.000 Kč na činnost

mládežnických družstev, sportovní vybavení, náklady na provoz oddílu, cestovné,

nájem tělocvičen a činnost družstev

poskytnout dotaci SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Svinov, Jelínkova 1192/5,

Ostrava-Svinov, IČ 64989976 ve výši 32.500 Kč na hasičské sportovní pomůcky,

ochranné pomůcky, dresy a pořízení pohárů, medailí a věcných cen

neposkytnout dotaci Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-

Zábřeh, IČ 26850176 na opravy sudržování, propagace, služby prádelny, odvoz

odpadů

neposkytnout dotaci Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní

organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba, p.s., Hlavní 1020/61, Ostrava-Poruba,

IČ 75088908 na rekondiční týdenní kurz odezírání a mluvené řeči pro nedoslýchavé

členy ZO O.-Poruba

neposkytnout dotaci Centru pro rodinu a sociální péči z.s., Kostelní náměstí 3172/1

Ostrava, IČ 48804517 pro středisko Výzva (socslužby a aktivity pro děti a mladé lidi

se zdravotním postižením, jejich rodiny a osoby o ně pečující — nákup běžného kanc.

materiálu)

neposkytnout dotaci Lince bezpečí,z.s., Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, IČ 61383198 —

Poskytování sociální služby telefonická krizová pomoc dětem a mladým lidem na

ekonomické a účetní služby

Vyřizuje: Bc. Jana Stekbauerová,

Strana 8/9

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

kontroly

SVINOV



Statutární město Ostrava Usneseni

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0143/18

Přiznání odměny za výkon neuvolněného člena zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

Usnesení číslo: 244lZMOb-Svil1418l27

Zastupitelstvo městského obvodu

1) rozhodlo

přiznat neuvolněnérnu členu zastupitelstva MOb Svinov Ing. Vítu Horáčkovi měsíční odměnu

ve schválené Výši ode dne 07. 03. 2018

Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,

tajemník
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