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Usnesení 
11. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 09.09.2020 

  

čís. 0106/ZMOb-Svi/1822/11 
- 

0116/ZMOb-Svi/1822/11 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Radim Smetana 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 09.09.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0106/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0118/20 Schválení programu 

0107/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0126/20 Zápis z 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

0108/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0119/20 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1–6/2020 

0109/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0124/20 Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné 

působnosti 

0110/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0120/20 Žádost o změnu účelové dotace 

0111/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0123/20 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemků parc. č. 2822/1, parc. č. 2822/2, parc. č. 

2823/1 a parc. č. 2823/2 vše v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0112/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0122/20 Návrh vydání stanoviska k záměru prodeje částí 

pozemku parc. č. 1246 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0113/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0121/20 Návrh nabytí části pozemku parc. č. 1608/1 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

0114/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0128/20 Volba člena finančního výboru a přiznání odměny 

0115/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0125/20 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

0116/ZMOb-Svi/1822/11 ZMOb/0129/20 Odvolání, volba předsedy a člena kontrolního 

výboru a přiznání odměny 

  
Materiály, které byly odloženy: 
  

 Materiál 
  

Název 

  ZMOb/0127/20 Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZMOb 

Svinov 
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ZMOb/0118/20 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 0106/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 09.09.2020 v 

16.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Bílovecká 10, Ostrava-Svinov s úpravou 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0126/20 
Zápis z 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0107/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 6. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne 25. 08. 

2020 

  

2) schvaluje 

  plán práce Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 4. čtvrtletí 2020 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-9/2020 

2. Návrh rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 

3. Kontrola plnění usnesení č. 0066/ZMOb-Svi/1822/7 ze dne 11.09.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavlína Forstová Kuráňová,  

 předsedkyně FV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0119/20 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1–6/2020 
  
Usnesení číslo: 0108/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1-6/2020 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,  

 ekonom 
 
ZMOb/0124/20 
Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 
  
Usnesení číslo: 0109/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 
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  Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu 

Svinov ze dne 02.07.2020, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 

ZMOb/0120/20 
Žádost o změnu účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 0110/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost Tělocvičné jednoty Sokol Svinov, Nad Porubkou 838/29, Ostrava-Svinov, IČ 60609478 

o změnu termínu dotace dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MOb 

Svinov č. S/0040/2020/OVSŠKaK 

  

2) schvaluje 

  změnu termínu poskytnuté účelové dotace dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 

S/0040/2020/OVSŠKaK ze dne 31.3.2020, uzavřené s Tělocvičnou jednotou Sokol Svinov, Nad 

Porubkou 838/29, Ostrava-Svinov, IČ 60609478 na realizaci projektu „24. ročník volejbalového 

turnaje smíšených družstev k 75. výročí osvobození Svinova, O putovní pohár starosty“ 

  

3) rozhodlo 

  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S/0040/2020/OVSŠKaK ze dne 31.3.2020, dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Dagmar Juráčková,  

 administrativní pracovník 
 
ZMOb/0123/20 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 2822/1, parc. č. 2822/2, 
parc. č. 2823/1 a parc. č. 2823/2 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0111/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků: 

• parc. č. 2822/1, zahrada o výměře 1.153 m2 

• parc. č. 2822/2, zahrada o výměře 115 m2 

• parc. č. 2823/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 173 m2 

• parc. č. 2823/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 271 m2 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0122/20 
Návrh vydání stanoviska k záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1246 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0112/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje částí pozemku parc. č. 1246, ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 53 m2, 55 m2, 47 m2 a 31 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0121/20 
Návrh nabytí části pozemku parc. č. 1608/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0113/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednala 

  nabídku na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1608/1, zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle zákresu v příloze č. 3 předloženého materiálu z vlastnictví 

Martiny Teperové, bytem Kmochova 37/7a, 721 00 Ostrava-Svinov 

  

2) rozhodlo 

  úplatně nenabýt část pozemku parc. č. 1608/1, zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava v rozsahu dle zákresu v příloze č. 3 předloženého materiálu z vlastnictví Martiny 

Teperové, bytem Kmochova 37/7a, 721 00 Ostrava-Svinov 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0128/20 
Volba člena finančního výboru a přiznání odměny 
  
Usnesení číslo: 0114/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  odstoupení z funkce členky Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov Ing. 

Lenky Smetanové k 09.09.2020 

  

2) volí 

  dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů členku Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov Petru 

Hudečkovou, DiS. s účinností od 10.09.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Radim Smetana,  

 starosta 
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3) rozhodlo 

  přiznat odměnu člence Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov dle usnesení 

č. 0082/ZMOb-Svi/1822/8 ze dne 11.12.2019 s účinností od 10.09.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 
ZMOb/0125/20 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0115/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 20.08. 2020 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0129/20 
Odvolání, volba předsedy a člena kontrolního výboru a přiznání odměny 
  
Usnesení číslo: 0116/ZMOb-Svi/1822/11 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) odvolává 

  Ing. Helenu Wieluchovou z funkce předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Svinov s účinností od 09.09.2020 

  

2) volí 

  dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov Bc. Martina 

Pruska a člena Ing. Michala Lacha s účinností od 10.09.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Radim Smetana,  

 starosta 

3) rozhodlo 

  přiznat odměnu předsedovi a členovi Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov dle usnesení č. 0082/ZMOb-Svi/1822/8 ze dne 11.12.2019 s účinností od 10.09.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 

 

 


