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Usnesení 
24. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 25.10.2017 

  

čís. 204/ZMOb-Svi/1418/24 
- 

218/ZMOb-Svi/1418/24 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 25.10.2017 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

204/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0096/17 Schválení programu 

205/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0098/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje či 

směny části pozemku parc. č. 1300 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

206/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0099/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 659/175 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

207/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0100/17 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemků parc. č. 530/26, parc. č. 802/384 a parc. č. 

3075/36 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

208/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0101/17 Návrh koupit část pozemku parc. č. 2407/2 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

209/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0102/17 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

210/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0103/17 Zápisy z 13. a 14. jednání finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

211/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0104/17 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2017 

212/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0105/17 Rozpočtové opatření – příjmy z věcného břemene 

213/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0106/17 Návrh rozpočtového opatření na dokrytí výdajů 

oprav, údržby a rekonstrukcí bytového fondu 

214/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0107/17 Zápis a usnesení 15. zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

215/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0108/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Ostrava-Svinov, p.o. 

216/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0109/17 Návrh na odměny pro členy komisí a výborů za rok 

2017 

217/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0110/17 Stanovení pravidelné měsíční odměny neuvolněným 

členům zastupitelstva 

218/ZMOb-Svi/1418/24 ZMOb/0111/17 Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2018 
  
  

 
ZMOb/0096/17 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 204/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  

 

program 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 25.10.2017 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
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ZMOb/0098/17 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje či směny části pozemku parc. č. 1300                 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 205/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1300, ostatní plocha, ostatní 

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

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

2) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru směny části pozemku parc. č. 1300, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, za část pozemku parc. č. 1212, zahrada vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 

  
ZMOb/0099/17 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/175 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 206/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/175, ostatní plocha, ostatní 

komunikace 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 
 

  
ZMOb/0100/17 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 530/26, parc. č. 802/384 
a parc. č. 3075/36 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 207/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků: 

parc. č. 530/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

parc. č. 802/384, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

parc. č. 3075/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 

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

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0101/17 
Návrh koupit část pozemku parc. č. 2407/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 208/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j í   běžné příjmy 

§ 6409, pol. 5901 – nespecifikované rezervy                                               o 143 tis. Kč 

z v y š u j í   kapitálové výdaje 

§ 3639, pol. 6130 – pozemky                                                                       o 143 tis. Kč 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 

2) rozhodlo 

  o koupi části pozemku parc. č. 2407/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené, o výměře 2.771 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, nově oddělené dle GP č. 

2617-12/2015 ze dne 30.11.2015, od společnosti Zemědělský podnik Razová, státní podnik v 

likvidaci, IČ 136 42 090, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, 163 04 za kupní cenu 

ve výši 195.400 Kč a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 

  
ZMOb/0102/17 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 209/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 06.10.2017 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 

  
ZMOb/0103/17 
Zápisy z 13. a 14. jednání finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 210/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zápisy z 13. a 14. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předseda Finančního výboru ZMOb Svinov 
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ZMOb/0104/17 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2017 
  
Usnesení číslo: 211/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu za 1-6/2017 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová  

 ekonom 
 

  
ZMOb/0105/17 
Rozpočtové opatření – příjmy z věcného břemene 
  
Usnesení číslo: 212/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j í   běžné příjmy 

pol. 2119  – ostatní příjmy z vlastní činnosti                       o 1.343 tis. Kč 

  

z v y š u j í  běžné výdaje 

§ 6399, pol. 5362 – ostatní finanční operace                         o 233 tis. Kč  

§ 6409, pol. 5901 – nespecifikované rezervy                       o 1.110 tis. Kč 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.10.2017 

 pracovník agendy pohledávek 
 

  

 
ZMOb/0106/17 
Návrh rozpočtového opatření na dokrytí výdajů oprav, údržby a rekonstrukcí bytového 
fondu 
  
Usnesení číslo: 213/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

 

s n i ž u j í   běžné výdaje  

§ 6171 / pol. 5153 - plyn                                                             o   20  tis. Kč 

§ 6171 / pol. 5154 - elektřina                                                      o   30  tis. Kč 

§ 6171 / pol. 5169 - služby                                                          o   40  tis. Kč         

§ 5512 / pol. 5153 - plyn                                                              o   15  tis. Kč 

§ 5512 / pol. 5154 - elektřina                                                       o   20  tis. Kč  

§ 3639 / pol. 5154 - elektřina                                                       o   22 tis.  Kč 

§ 3613 / pol. 5139 - materiál                                                        o   10  tis. Kč 

§ 3613 / pol  5153 - plyn                                                             o   60  tis. Kč 

§ 3613 / pol. 5154 - elektřina                                                       o   20  tis. Kč 
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§ 3613 / pol. 5171 - opravy                                                             o   19  tis. Kč    

§ 3612 / pol. 5171 - opravy                                                              o  59  tis. Kč   

  

z v y š u j í   běžné výdaje 

§ 3639 - TD / 5331 - neinvestiční příspěvek zřízené PO                o  196  tis. Kč 

 

z v y š u j í  kapitálové výdaje 

§ 3612 / pol. 6121 - budovy, haly a stavby                                     o  119  tis. Kč 

 

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

 

zvyšují běžné příjmy 

pol. 2322 - přijaté pojistné náhrady                                                 o 11 tis. Kč 

 

snižují běžné výdaje 

§ 6171/ pol. 5192 - soudní poplatky, příspěvky, náhrady                o 59 tis. Kč 

 

zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3612 / pol. 6121 - budovy, haly a stavby                                       o 70 tis. Kč 

 

Vyřizuje:      Hynek Plucnar, 

               správce bytového a nebytového fondu 

 

  
ZMOb/0107/17 
Zápis a usnesení 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 
Svinov 
  
Usnesení číslo: 214/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov ze dne 12.07.2017 

 

 Vyřizuje: Hana Mužíková,  

 předseda Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

  

  
ZMOb/0108/17 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní 
škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, p.o. 
  
Usnesení číslo: 215/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  změny v inventurních soupisech majetku k 31. 12. 2016 příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Ostrava-Svinov, p. o. 
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2) schvaluje 

  Dodatek č. 4  ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Ostrava- Svinov, p.o. se sídlem Bílovecká 10, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 70641871 dle přílohy 

č. 2  a 4 předloženého materiálu 

 

 Vyřizuje: Renáta Balíková,  

 pracovník majetku a smluvních vztahů 
 

  
ZMOb/0109/17 
Návrh na odměny pro členy komisí a výborů za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 216/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  navýšení odměny pro členy komisí a výborů pro rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 

  
ZMOb/0110/17 
Stanovení pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 217/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

  ve smyslu § 84, odst. 2, písm. n), zák.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy 

č. l Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2018 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- pravidelnou měsíční odměnu  za výkon funkce neuvolněných místostarostů 

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon neuvolněné funkce radních 

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon předsedy výboru zastupitelstva 

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon předsedy komise rady  

- pravidelnou měsíční odměnu členům zastupitelstva 

- pravidelnou měsíční odměnu členům výborů zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštního 

orgánu 

 

2) schvaluje 

  souběh maximálně 3 funkcí a to: 

- člena rady obce 

- předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce 

- předsedy nebo člena komise rady obce anebo 

- předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce 

 

      Vyřizuje: Ing. Lenka Samková, 

      tajemník     
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ZMOb/0111/17 
Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 218/ZMOb-Svi/1418/24 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov pro rok 2018 

včetně tematických okruhů 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Štekbauerová,  

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

kultury a kontroly 
 
 

 


