
Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

10. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 10.06.2020

  

čís. 0092/ZMOb-Svil1822l10

0105/ZMOb-Svi/1822/10

Ing. Radim Smetana Ing. Daniel Žitník

starosta místostarosta

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, 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: 10.06.2020

číslo usnesení

0092/ZMOb-SVi/1822/10

0093/ZMOb-SVi/1822/10

0094/ZMOb-SVi/1822/10

0095/ZMOb-SVi/1822/10

0096/ZMOb-SVi/1822/10

0097/ZMOb-SVi/1822/10

0098/ZMOb-SVi/1822/10

0099/ZMOb-SVi/1822/10

0100/ZMOb-SVi/1822/10

0101/ZMOb-SVi/1822/10

0102/ZMOb-SVi/1822/10

0103/ZMOb-SVi/1822/10

0104/ZMOb-SVi/1822/10

0105/ZMOb-SVi/1822/10

Materiál

ZMOb/0111/20

ZMOb/0110/20

ZMOb/0104/20

ZMOb/0107/20

ZMOb/0103/20

ZMOb/0105/20

ZMOb/0116/20

ZMOb/0108/20

ZMOb/0106/20

ZMOb/0115/20

ZMOb/0113/20

ZMOb/0114/20

ZMOb/0112/20

ZMOb/0109/20

Název

Schválení programu

Zápis z 5. jednání Finančního Výboru Zastupitelstva

městského obvodu Svinov

Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za

rok 2019

Zpráva o Vývoji rozpočtu 1 - 3/2020

Návrh na zapoj ení volných zdrojů do rozpočtu

2020

Návrh na rozpočtové opatření - bytové hospodářství

Návrh na rozpočtové opatření — převod investičního

příspěvku na příspěvek neinvestiční na akci

„Oprava vnitřních prostor a sociálního zařízení V

budově TD Ostrava-Svinov“

Prominutí příslušenstVí pohledávky

Návrh na bezúplatné nabytí autobusových

přístřešků

Návrh na Vydání stanoviska k záměru prodeje části

pozemku parc. č. 659/265 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh na Vydání stanoviska k záměru směny části

pozemku parc. č. 699/2 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh záměru prodeje pozemku parc. č. 2671 jehož

součástí je stavba s č.p. 443 a pozemku parc. č.

2672 vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava Návrh na

vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc.

č. 2741, parc. č. 2742/1, parc. č. 2743/1, parc. č.

2745/1, parc. č. 2746/1 a parc. č. 2747 Vše V k. ú.

Svinov, obec Ostrava

Návrh prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části

pozemku parc. č. 3778/10 Vše V k. ú. SVinOV, obec

Ostrava

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu

SVinOV

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0111/20

Schválení programu

Usnesení číslo: 0092/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

program 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 10.6.2020 V

16.00 hodin ve školní jídelně ZS Bílovecka 10, Ostrava-Svinov s úpravou

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMOb/0110/20

Zápis z 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 0093/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

Zápis z 5. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne 20. 05.

2020

2) schvaluje

plan prace Finančního Výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 2. pololetí 2020:

Zpráva o Vývoji rozpočtu 1-6/2020

Vyřizuje: Ing. Pavlína Forstova Kuraňová,

předsedkyně FV ZMOb Svinov

ZMOb/0104/20

Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2019

Usnesení číslo: 0094/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2019 a souhlasí bez výhrad

2) schvaluje

účetní závěrku MOb Svinov zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za účetní období

1.1.-31.12.2019

3) schvaluje

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

období roku 2019 ve Výši 2,715.781,27 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období

(účet 432)

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

4) bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 2019

Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,

ekonom

ZMOb/0107/20

Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 3/2020

Usnesení číslo: 0095/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 - 3/2020

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 10.06.2020

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0103/20

Návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2020

Usnesení číslo: 0096IZMOb-Svil1822l10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y s u j e financování

pol. 8115 — financování o 6 100 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 2212, pol. 5169 — nákup služeb 0 200 tis. Kč

§ 2219, pol. 5171 — opravy a údržba o 700 tis. Kč

z V y s u j í kapitálové výdaje

§ 6409, pol. 6901 — rezervy kapitálových výdajů o 3 700 tis. Kč

§ 6409, pol. 6901 — rezervy kapitálových výdajů, org. XX o 1 500 tis. Kč

2) rozhodlo

vázat finanční prostředky z přebytku roku 2019 jako rezervu na výpadek příjmů roku 2020 ve

výši 500 tis. Kč, a další rezervu na výdaje roku 2020 ve výši 965 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 30.06.2020

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0105/20

Návrh na rozpočtové opatření - bytové hospodářství

Usnesení číslo: 0097/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

s n i ž uj i běžné výdaje

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

§ 3613, pol. 5171 — opravy a údržba, orj. 369 o 950 tis. Kč

§ 6171, pol. 5171— opravy a údržba o 300 tis. Kč

z V y š ují běžné výdaje

§ 2321, pol. 5169 — nákup služeb 0 200 tis. Kč

§ 6409, pol. 5901 — nespecifikované rezervy o 50 tis. Kč

z V y š u j í kapitálové výdaje

§ 3612, pol. 6121 — budovy, haly, stavby, org. XX 0 1.000 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 30.06.2020

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0116/20

Návrh na rozpočtové opatření- převod investičního příspěvku na příspěvek

neinvestiční na akci „Oprava vnitřních prostor a sociálního zařízení v budově TD

Ostrava-Svinov“

Usnesení číslo: 0098/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žadost Technického dvora Ostrava-Svinov, po. 0 přesun finančních prostředků ve výši 320 tis.

Kč z investičního příspěvku na příspěvek neinvestiční

2) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

snižují kapitálové výdaje

§ 3639 — technický dvůr, pol. 6351 o 320 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje

§ 3639 — technický dvůr, pol. 5331 o 320 tis. Kč

Vyřizuje: Ing. Miroslav Mališ,

ředitel TD Ostrava-Svinov, po.

3) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

zvyšuje financování

pol. 8115 - financovani o 935 tis. Kč

zvyšují běžné výdaje

§ 3639, pol. 5331 — neinv. příspěvek zříz. přísp. organizaci o 935 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušova

pracovník agendy pohledávek

 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/O108/20

Prominutí příslušenství pohledávky

Usnesení číslo: 0099IZMOb-Svil1822110

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednala

skutečnosti uvedené V důvodové zpráVě týkající se žádostí o prominutí příslušenstVí

pohledávek

2) rozhodla

neprominout manželům

neprominutou část příslušenstVí pohledávek Vc Výši 12 895 Kč a trvat na úhradě dluhu dle

uzavřené dohody o splátkách

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/O106/20

Návrh na bezúplatné nabytí autobusových přístřešků

Usnesení číslo: 0100/ZMOb-Svil1822110

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

skutečnosti uvedené V důvodové zpráVě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2) rozhodlo

na straně obdarovaného o bezúplatném nabytí dvou autobusových přístřešků typ GE

210a-SS-102500, které jsou umístěny na částech pozemku parc. č. 3079/1 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava, a to na autobusových zastávkách „KOVošrot“ směr Polanka nad Odrou a Svinov, od

spol. TSR Czech Republic s.r.o., se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 — Karlín,

pr0V0z0Vna: Polanka, Polanecká 822/51a, 721 00 Ostrava-SVinov, IČ 40614875, za

podmínky, že Rada města Ostravy Vydá ktomuto nabytí předchozí souhlas, a o uzaVřcní

darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Vyřizuje: Ilona SoldánOVá,

pracovník majetku a smluvních vztahů

ZMOb/0115/20

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/265 v k. ú.

Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0101IZMOb-Svil1822110

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanOVisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/265 nOVě označenou dle GP

č. 2048-42/2009 jako pozemek parc. č. 659/297, orná půda o výměře 71 m2 V k. ú. SVinov,

obec OstraVa, za podmínky, že náklady spojené 5 prodejem ponese kupující

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0113l20

Návrh na vydání stanoviska k záměru směny části pozemku parc. č. 699/2 v k. ú.

Svinov, obec Ostrava

Usneseni čislo: 0102/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanovisko k záměru směny části pozemku parc. č. 699/2, ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 78 m2 za část pozemku parc. č. 691/29, zahrada o výměře 78 m2 vše

V k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s následným

svěřením městskému obvodu Svinov, za podmínky, že náklady spojené se směnou ponese

žadatel

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0114/20

Návrh záměru prodeje pozemku parc. č. 2671 jehož součástí je stavba s č.p. 443 a

pozemku parc. č. 2672 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava Návrh na vydání stanoviska k

záměru prodeje pozemků parc. č. 2741, parc. č. 2742/1, parc. č. 2743/1, parc. č. 2745/1,

parc. č. 2746/1 a parc. č. 2747 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usneseni čislo: 0103/ZMOb-Svi/1822/10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) rozhodlo

o záměru prodeje pozemků:

' parc. č. 2671, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba s č.p. 443

' parc. č. 2672, zahrada

vše v k. u. Svinov, obec Ostrava, za podmínky, že Rada města Ostravy vydá k tomuto prodeji

předchozí souhlas, a že náklady spoj ené s prodejem ponese kupující

2) vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků:

' parc. . 2741, zahrada

' parc. . 2742/1, ostatní plocha, ostatní komunikace

' parc. . 2743/1, trvalý travní porost

' parc. . 2745/ 1, orná půda

' parc. . 2746/1, zahrada

' parc. . 2747, ostatní plocha, jina plocha

vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava
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$
<

(
)
(

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

 

V souladu s nařízením EU 2016/6793, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0112/20

Návrh prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části pozemku parc. č. 3778/10 vše v k.

ú. Svinov, obec Ostrava

Usneseni čislo: 0104IZMOb-Svil1822l10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost Dopravního podniku Ostrava as., IČ 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00

Ostrava-Moravská Ostrava 0 prodej části pozemku parc. č. 3750/5 a části pozemku parc. č.

3778/10 nově označené dle GP č. 2864-127/2018 jako pozemek parc. č. 3750/6 o výměře

45 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

2) rozhodlo

prodat část pozemku parc. č.3750/5 o výměře 42 m2 a část pozemku parc. č. 3778/10 o výměře

3 m2, nově označené dle GP č. 2864-127/2018 jako pozemek parc. č. 3750/6 o výměře 45 m2

V k. ú. Svinov, obec Ostrava Dopravnímu podniku Ostrava as., IČ 619 74 757, se sídlem

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za kupní cenu ve Výši 67.500 Kč +

DPH V zákonem stanovené výši a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č.4 předloženého

materialu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0109/20

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usneseni čislo: 0105IZMOb-Svil1822l10

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

zprávu 0 kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 21. 05. 2020

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

 

V souladu s nařízením EU 2016/1379, 0 ochrané fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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