
Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

29. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 06.06.2018

  

čís 247lZMOb-Svil1418l29

261/ZMOb-Svil1418/29

Ing. Helena Wieluchová Ing. Daniel Žitník

starostka místostarosta

 

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

podobě.
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Statutární město Ostrava

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 06.06.2018

číslo usnesení

247/ZMOb-SVi/1418/29

248/ZMOb-SVi/1418/29

249/ZMOb-SVi/1418/29

250/ZMOb-SVi/1418/29

251/ZMOb-SVi/1418/29

252/ZMOb-SVi/1418/29

253/ZMOb-SVi/1418/29

254/ZMOb-SVi/1418/29

255/ZMOb-SVi/1418/29

256/ZMOb-SVi/1418/29

257/ZMOb-SVi/1418/29

258/ZMOb-SVi/14 1 8/29

259/ZMOb-SVi/1418/29

260/ZMOb-SVi/1418/29

261/ZMOb-SVi/1418/29

Materiál

ZMOb/0146/18

ZMOb/0147/18

ZMOb/0148/18

ZMOb/0149/18

ZMOb/0161/18

ZMOb/0156/18

ZMOb/0158/18

ZMOb/0151/18

ZMOb/0152/18

ZMOb/0154/18

ZMOb/0153/18

ZMOb/0155/18

ZMOb/0159/18

ZMOb/0157/18

ZMOb/0162/18

Název

Schválení programu

Zápis z 16. jednání Finančního Výboru ZMOb

Svinov

Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za

rok 2017

Zpráva o Vývoji rozpočtu za 1-3/2018

Návrh na rozpočtové opatření

Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/175 V k.

ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh prodeje pozemku parc. č. 3075/36 V k. ú.

Svinov, obec Ostrava

Návrh na Vydání stanOViska k záměru prodeje

pozemku parc. č. 2757/2 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh na Vydání stanOViska k záměru prodeje části

pozemku parc. č. 251 a částí pozemku parc. č.

252/2 Vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh nabytí části pozemku parc. č. 1911/1 n0Vě

označené dle GP jako pozemek parc. č. 1911/2 V k.

ú. SVinOV, obec Ostrava

Návrh nabytí pozemků parc. č. 2811 a parc. č. 2812

Vše V k. ú. SVinOV, obec Ostrava

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu

SVinOV

Návrh na schválení dodatku č. 1 k Jednacímu řádu

ZMOb SVinOV

Stanovení počtu členů zastupitelstva

Návrh na rozpočtOVé opatření

 

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

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMObl0146/18

Schválení programu

Usnesení číslo: 247IZMOb-Svi/1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

program 29. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 06. 06. 2018 s

úpravou

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMObIO147/18

Zápis z 16. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov

Usneseni číslo: 248lZMOb-Svil1418l29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

Zápis z 16. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

2) schvaluje

plan prace Finančního výboru ZMOb Svinov na 2. pololetí roku 2018:

- projednání Zprávy o vývoji rozpočtu MOb Svinov 1-6/2018

Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,

předseda Finančního výboru ZMOb Svinov

ZMOb/0148/18

Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2017

Usneseni číslo: 249lZMOb-Svil1418l29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2017 a souhlasí bez výhrad

2) schvaluje

účetní závěrku MOb Svinov zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2017 za účetní období

1.1.-31.12.2017

3) schvaluje

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

období roku 2017 ve výši 1,817.613,67 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období

(účet 432)

4) bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 2017

 

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

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,

ekonom

ZMOb/0149/18

Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-3/2018

Usnesení číslo: 250IZMOb-Svil1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 — 3/2018

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

ZMObIO161/18

Návrh na rozpočtové opatření

Usnesení číslo: 251IZMOb-Svil1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y š u j e financování

§ 8115 — změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech o 2.300 tis. Kč

s n i ž u j í kapitálové výdaje

§ 6409, pol. 6901 — investiční rezerva, ÚZ 3590 o 700 tis. Kč

z V y š uj i běžné výdaje

§ 3639, pol. 5909 — ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené o 30 tis. Kč

§ 2219, pol. 5171 — opravy a údržba 0 2.060 tis. Kč

§ 2229, pol. 5171 — opravy a údržba o 100 tis. Kč

§ 3613, pol. 51XX — běžne výdaje o 100 tis. Kč

§ 3639, pol. 5169 — nákup služeb 0 10 tis. Kč

z V y š u j í kapitálové výdaje

§ 2219, pol. 6121 — budovy, haly, stavby, ÚZ 3590 o 200 tis. Kč

§ 3632, pol. 6121 — budovy, haly, stavby, ÚZ 3590 o 500 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

ZMObIO156/18

Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/175 v k. L'I. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 252IZMOb-Svil1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost manželů

_o prodej části pozemku parc. č. 659/175 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

 

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

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

2) rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 659/175, nově označenou dle GP č. 2805-84/2017 jako pozemek

parc. č. 659/304, ostatní locha, ostatní komunikace 0 V 'měřé 137 m2 V k. u. Svinov, obec

Ostrava, manželům_

_zakupní cenu ve výši 137.000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy

č. 4 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMObIO158/18

Návrh prodeje pozemku parc. č. 3075/36 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 253lZMOb-Svil1418l29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo V V

žádost společnosti CEZ Distribuce, a.s., IC 247 29 035, se sídlem Teplicka 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 405 02 Děčín 0 prodej pozemku parc. č. 3075/36 V k. u. Svinov, obec Ostrava

2) projednalo

informaci o vypracování nového znaleckého posudku č. 4461—297/2018 o odhadu ceny

obvyklé pozemku parc. č. 3075/36 V k. u. Svinov, obec Ostrava, doručenou společností ČEZ

Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Teplicka 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

3) rozhodlo

prodat pozemek parc. č. 3075/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 V k. ú. Svinov,

obec Ostrava, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8,

Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín za kupní cenu ve výši 94.000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu a

smlouvu o předkupním právu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMObIO151/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 2757/2 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usnesení číslo: 254lZMOb-Svil1418l29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 2757/2, zahrada V k. u. Svinov, obec

Ostrava, za podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

 

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

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0152/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 251 a části

pozemku parc. č. 252/2 vše v k. L'I. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 255/ZMOb-Svi/1418/29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

nesouhlasné stanOVisko k záměru prodeje částí pozemku parc. č. 251, zastavěná plocha a

nádvoří a částí pozemku parc. č. 252/2, ostatní plocha, jiná plocha Vše V k. ú. Svinov, obec

Ostrava V rozsahu dle zákresu V příloze č. 3 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0154/18

Návrh nabytí části pozemku parc. č. 1911/1 nově označené dle GP jako pozemek parc.

č. 1911/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 256/ZMOb-Svi/1418/29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

nabídku na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1911/1 n0Vě označené dle GP č. 2807—

135/2017 jako pozemek parc. č. 1911/2, ostatní plocha, jiná plocha 0 výměře 264 m2 V k. ú.

SVinOV, obec Ostrava z Vlastnictví

2) rozhodlo

úplatně nabýt část pozemku parc. č. 1911/1 nOVě označenou dle GP č. 2807—135/2017 jako

pozemek parc. č. 1911/2, ostatni plocha, jiná plocha 0 Výměře 264 m2 V k. ú. SVinOV, obec

Ostrava 2 Vlastnictví , za cenu

sjednanou l Kč/mz, tj. 264 Kč, za podmínky, že Rada města OstraVy Výdá k nabytí předchozí

souhlas

Vyřizuje: BohuslaVa Figarova,

pracOVník smluvních vztahů

ZMObI0153/18

Návrh nabytí pozemků parc. č. 2811 a parc. č. 2812 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 257/ZMOb-Svi/1418/29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

nabídku na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2806, zastavěná plocha a nádvoří 0 Výměře 110

m2, parc. č. 2811, trvalý travní porost 0 Výměře 768 m2 a arc. č. 2812, orná ůda 0 V 'měře 359

m2 Vše V k. ú. Svinov, obec Ostravaz VlastnictvíH

2) rozhodlo

úplatně nenabýt pozemek parc. č. 2811, trvalý travní porost 0 Výměře 768 m2 a pozemek parc.

 

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

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

č. 2812, orná půda o výměře 359 m2 vše V k. u. Svinov, obec Ostravaz vlastnictví_

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

3) doporučuje

Radě městského obvodu Svinov informovat statutární město Ostrava o nabídce _

_na úplatně nabytí pozemků

parc. č. 2806, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2, parc. č. 2811, trvalý travní porost o

výměře 768 m2 a parc. č. 2812, orná půda o výměře 359 m2 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchova

starostka

ZMOb/0155/18

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 258IZMOb-Svil1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 23. 05. 2018

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMObIO159/18

Návrh na schválení dodatku č. 1 k Jednacímu řádu ZMOb Svinov

Usnesení číslo: 259IZMOb-Svil1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

navrh dodatku č. l k Jednacímu řadu Zastupitelstva městského obvodu Svinov, dle přílohy č. 2

předloženého materiálu

2) schvaluje

dodatek č. 1 k Jednacímu řadu Zastupitelstva městského obvodu Svinov, dle přílohy č. 2

předloženého materiálu

Vyřizuje: Bc. Jana Stekbauerova,

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

kontroly

ZMObIO157/18

Stanovení počtu členů zastupitelstva

Usnesení číslo: 260IZMOb-Svil1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022

 

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

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

2) stanovuje

počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 — 2022 na 17

Vyřizuje: Bc. Jana Štekbauerova,

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

kontroly

ZMObIO162/18

Návrh na rozpočtové opatření

Usnesení číslo: 261IZMOb-Svi/1418I29

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y š u j e financování

§ 8115 — změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech o 200 tis. Kč

s n i ž u j í kapitálové výdaje

§ 6409, pol. 6901 — investiční rezerva, ÚZ 3590 o 190 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 6171, pol. 513X — výdaje správa o 200 tis. Kč

z V y š u j í kapitálové výdaje

§ 3111, pol. 6121 — budovy, haly, stavby, ÚZ 3590 o 190 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

 

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

podobě.
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