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Usnesení 
19. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 15.12.2016 

  

čís. 163/ZMOb-Svi/1418/19 
- 

174/ZMOb-Svi/1418/19 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Helena Wieluchová 

starostka 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 15.12.2016 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

163/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0034/16 Schválení programu 

164/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0044/16 Zápis z 11. jednání Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Svinov o vývoji 

rozpočtu za 1-9/2016 

165/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0035/16 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-9/2016 

166/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0043/16 Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2017 a 

rozpočtového výhledu na léta 2018-2020 

167/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0042/16 Návrh zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 

MOb Svinov pro rok 2017 

168/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0037/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 555/2 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

169/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0041/16 Návrh na uzavření kupní smlouvy či smlouvy o 

zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 

2445 a parc. č. 2449/5 vše v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

170/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0039/16 Návrh koupit pozemky parc. č. 2449/1, parc. č. 

2449/3 a část parc. č. 2452 vše v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

171/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0038/16 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 563/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

172/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0036/16 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

173/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0040/16 Úhrada pokuty, vyměřené Českou inspekcí 

ţivotního prostředí Technickému dvoru Svinov, 

p.o. za porušení zákona o odpadech 

174/ZMOb-Svi/1418/19 ZMOb/0046/16 Návrh úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 
  
ZMOb/0034/16 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 163/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 15.12.2016 s 

úpravou 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
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ZMOb/0044/16 
Zápis z 11. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov o 
vývoji rozpočtu za 1-9/2016 
  
Usnesení číslo: 164/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zápis z 11. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

 Vyřizuje: Ing. Eva Poštová, CSc.,  

 předseda Finančního výboru Městského obvodu Svinov 
 

  

 
ZMOb/0035/16 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-9/2016 
  
Usnesení číslo: 165/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  
zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 - 9/2016 

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 

ZMOb/0043/16 
Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018-2020 
  
Usnesení číslo: 166/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočet městského obvodu Svinov pro rok 2017 (v tis. Kč): 

daňové příjmy                                                                            5.198 

nedaňové příjmy                                                                      12.108 

kapitálové příjmy                                                                              0 

přijaté transfery celkem                                                            35.890 

příjmy celkem                                                                           53.196 

konsolidace příjmů                                                                   -    362 

příjmy celkem po konsolidaci                                                   52.834 

financování                                                                                8.880 

celkové zdroje                                                                        61.714 

celkové výdaje                                                                       61.714 

běţné výdaje                                                                           49.322 

konsolidace výdajů                                                                  -   362 

běţné výdaje po konsolidaci                                                   48.960 

kapitálové výdaje                                                                    12.754 
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2) stanovuje 

  - ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými správci rozpočtových prostředků 

překročen jim stanovený objem běţných výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 

rozpočtu roku 2017 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých poloţkách běţných výdajů 

kromě výdajů na platy povoluje) 

 

3) stanovuje 

  - ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být správcem rozpočtových prostředků na platy včetně 

pojistného překročen mu stanovený objem v rámci schváleného rozpočtu roku 2017 (v rámci 

seskupení poloţek 50 - výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné včetně pol. 

5424 - náhrady mezd se změna u jednotlivých poloţek § 3XXX - § 6XXX povoluje) 

 

4) schvaluje 

  rozpočtový výhled městského obvodu Svinov na léta 2018-2020 

 

 Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,  

 ekonom 
 
ZMOb/0042/16 
Návrh zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 167/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  předloţené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov pro rok 2017 

včetně tématických okruhů 

    

2) schvaluje 

  předloţené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov pro rok 2017 

včetně tématických okruhů 

 

 Vyřizuje: Jana Štekbauerová,  

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

kultury a kontroly 
 
ZMOb/0037/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 555/2 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 168/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 555/2, ostatní plocha, 

silnice v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle zákresu v příloze č. 3 předloţeného 

materiálu   

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0041/16 
Návrh na uzavření kupní smlouvy či smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 
parc. č. 2445 a parc. č. 2449/5 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 169/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  o uzavření kupní smlouvy s XXXXXXXX XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX 

XXXX/XX, 721 00 Ostrava-Svinov k nabytí nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 2445, 

orná půda a pozemku parc. č. 2449/8, trvalý travní porost, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za 

cenu 28 640 Kč za podmínky, ţe Rada města Ostravy vydá k nabytí předchozí souhlas 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

2) rozhodlo 

  na straně oprávněného, v případě neuzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení, 

uzavřít s povinným XXXXXXXX XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX 

XXXX/XX, 721 00 Ostrava-Svinov smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu za úplatu ve výši 28 640 Kč k pozemkům parc. č. 2445, orná 

půda a parc. č. 2449/8, trvalý travní porost, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jejímţ předmětem 

bude povinnost povinného z věcného břemene strpět veřejně prospěšnou stavbu ”Úprava 

odvodnění vodoteče Mlýnka”   

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0039/16 
Návrh koupit pozemky parc. č. 2449/1, parc. č. 2449/3 a část parc. č. 2452 vše v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 170/ZMOb-Svi/1418/19 

 

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 pozemkům parc. č. 2449/1, parc. č. 

2449/3 a část parc. č. 2452, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

 

2) rozhodlo 

  o koupi pozemků: 

parc. č. 2449/1, orná půda o výměře 2.585 m2 

parc. č. 2449/3, zahrada o výměře 1.318 m2 

část parc. č. 2452, trvalý travní porost o výměře 14.636 m2, která je dle GP č. 2617-12/2015 ze 

dne 30.11.2015 označena jako nový pozemek parc.č. 2452/1, trvalý travní porost, 

vše v k. ú. 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 463 475 Kč a o 

uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloţeného materiálu 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0038/16 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 563/1 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 171/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) rozhodlo 

  vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 563/1, ostatní plocha, 

manipulační plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle zákresu v příloze č. 3 

předloţeného materiálu 

 

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
  
ZMOb/0036/16 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 172/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 5.12.2016 

 

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0040/16 
Úhrada pokuty, vyměřené Českou inspekcí životního prostředí Technickému dvoru 
Svinov, p.o. za porušení zákona o odpadech 
  
Usnesení číslo: 173/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) si vyhrazuje 

  právo rozhodnout o způsobu naloţení s pohledávkou spojenou s úhradou pokuty vyměřené 

Českou inspekcí ţivotního prostředí Technickému dvoru Svinov p.o., IČ 7174231 se sídlem 

Nad Porubkou 838/29, PSČ 721 00 Ostrava- Svinov, za porušení zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek Ministerstva ţivotního 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 

2) rozhodlo 

  nevymáhat pohledávku ve výši 16.000,-Kč po XXX. XXXXX XXXXXXXX, statutárnímu 

zástupci organizace, zodpovědnému  za udělení pokuty, vyměřené Českou inspekcí ţivotního 

prostředí Technickému dvoru Svinov p.o., IČ 7174231 se sídlem Nad Porubkou 838/29, PSČ 

721 00 Ostrava- Svinov, za porušení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů a prováděcích vyhlášek Ministerstva ţivotního prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů   

 

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová,  

 starostka 
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ZMOb/0046/16 
Návrh úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 174/ZMOb-Svi/1418/19 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Svinov ve znění dle přílohy č. 1 předloţeného 

materiálu 

 

 Vyřizuje: Ing. Daniel Ţitník,  

 místostarosta 
 
  
 

 


