
Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

14. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 28.04.2021

  

čís. 0129/ZMOb-Svil1822l14

0136/ZMOb-Svi/1822/14

Ing. Radim Smetana Ing. Daniel Žitník

starosta místostarosta

 

V souladu s nařízením EU 2016/6379, 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

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 28.04.2021

číslo usnesení

0 129/ZMOb-SVi/1 822/14

0130/ZMOb-SVi/1822/14

0131/ZMOb-SVi/1822/14

0132/ZMOb-SVi/1822/14

0133/ZMOb-SVi/1822/14

0134/ZMOb-SVi/1822/14

0135/ZMOb-SVi/1822/14

0136/ZMOb-SVi/1822/14

ZMOb/0162/21

Schválení programu

Materiál

ZMOb/0162/21

ZMOb/0159/21

ZMOb/0157/21

ZMOb/0154/21

ZMOb/0156/21

ZMOb/0158/21

ZMOb/0155/21

ZMOb/0161/21

Usneseni číslo: 0129IZMOb-Svil1822l14

Zastupitelstvo městského obvodu

l) schvaluje

Název

Schválení programu

Zápis z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva

městského obvodu Svinov

Návrh 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 stanoviska k uplatnění předkupního práva ke

stavbě na pozemku parc. č. 1163/101 V k.ú. Svinov,

obec Ostrava

Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb

Svinov na rok 2021

Prodloužení ulice Mannesmannova V

Ostravě-Svinově

Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám

příspěvkových organizací: Základní škola a

mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková

organizace, Základní umělecká škola Dobroslava

Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace,

Technický dvůr Ostrava - Svinov, příspěvková

organizace

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu

Svinov

program 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 28.04.2021 V

16.00 hodin ve školní jídelně ZS Bílovecká 10, Ostrava-Svinov

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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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0159/21

Zápis z 8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 0130/2M0b-Svil1822/14

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

Zápis z8. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne

01.03.2021

Vyřizuje: lng. Pavlína Forstová Kuráňová,

předsedkyně FV ZMOb svinov

ZMOb/0157/21

Návrh 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

Usnesení číslo: 0131IZMOb-Svil1822l14

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost společnosti POSPIECH SD, s.r.o., IČ 268 38 869, se sídlem Luční 1210/20, Svinov,

721 00 Ostrava 0 prodej pozemku parc. č. 2671, jehož součástí je stavba s č.p. 443 a pozemku

parc. č. 2672, zahrada vše V k. ů. Svinov, obec Ostrava

2) rozhodlo

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

pozemek parc. č. 2672, zahrada vše V k. ů. Svinov, obec Ostrava společnosti POSPIECH SD,

s.r.o., IČ 268 38 869, se sídlem Luční 1210/20, Svinov, 721 00 Ostrava za celkovou kupní cenu

ve výši 1.300.000 Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0154/21

Návrh stanoviska k uplatnění předkupního práva ke stavbě na pozemku parc. č.

1163/101 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0132/2M0b-Svil1822/14

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

nabídku manželů Klosových ze dne 04. 02. 2021 k uplatnění předkupního práva ke stavbě -

garáže na pozemku parc. č. 1163/ 101 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

2) rozhodlo

nevyužít předkupní právo ke stavbě - garáže na pozemku parc. č. 1163/101 V k.ú. Svinov, obec

Ostrava

Vyřizuje: Bc. Ivana Kavalová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

 

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/0156/21

Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov na rok 2021

Usneseni číslo: 0133IZMOb-Svil1822I14

Zastupitelstvo městského obvodu

1)

2)

bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2021 z rozpočtu městského obvodu Svinov

rozhodlo

1. neposkytnout Centru pro rodinu a sociální péči z.s.,Kostelní náměstí 3172/1, 728 02

Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 48804517, dotaci na realizaci projektu „Sociální

služby Střediska VÝZVA pro obyvatele městského obvodu Svinov“ (náklady na celoroční

činnost související se zajištěním fungování sociálních služeb střediska VÝZVA — OASA,

BRANA, RODINNY PRUVODCE),

2. neposkytnout Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova

2922/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 26593548, dotaci na realizaci projektu

„Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“ (pronájem prostor na ul. Bieblova a

sklad kompenzačních pomůcek, opravy a udržování, revize, spoje - telekomunikační služby,

internet, konzultační, poradenské a právní služby, vzdělávání, kancelářské potřeby, ochranné

pracovní pomůcky, hygienické pomůcky),

3. poskytnout 1. Judo clubu Baník Ostrava, z.s., Jaroslava Misky 71/11, 700 30 Ostrava-Jih,

Dubina, IC 27015891, dotaci ve výši 5.000 Kč na realizaci projektu „Podpora celoroční

činnosti 1. Judo clubu Baník Ostrava“ (nákup tatami),

4. poskytnout Junáku - českému skautů, středisku Ještěr Ostrava, z.s., Krůčkova 726/8a, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 48809021, dotaci ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu “Činnost oddílů,

oprava a obnova táborového a oddílového vybavení a vybavení klubovny“ (činnost oddílů,

sportovní, táborové a oddílové vybavení, stany, informační panel apod.),

5. poskytnout Junáku - českému skautů, středisku Strážci Ostrava, z.s., Elektrárenská 5233/2,

721 00 Ostrava-Svinov, IC 62348078, dotaci ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu „Podpora

celoroční činnosti skautského střediska Strážci“ (odpady, krbové nářadí),

6. poskytnout Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, 28. října 289/2, 702 00

Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, pobočce nám. Dr. Brauna 369/6, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 00097586, dotaci ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu “Oslávme 100.

narozeniny s knihovnou“ (odměny do soutěží, materiál pro výtvarné dílny),

7. neposkytnout Lince bezpečí, z.s., Ústavní 98, 181 00 Praha 8, Bohnice, IČ 61383198,

dotaci na realizaci projektu “Linka bezpečí pro děti a mládež z MO Ostrava-Svinov“ (vedení

účetnictví, ekonom. služby, zpracování a vedení mezd, auditorské služby),

8. poskytnout Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s., Gurtěvova 459/11, 700 30 Ostrava-Jih,

Zábřeh, IC 26850176, dotaci ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu “Mobilní hospicová péče

pro děti a dospělé“ (úhrada zdravotního materiálu, PHM a spojů),

 

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

9. poskytnout Náboženské obci Církve československé husitské V Ostravě-Svinově,

Stanislavského 639/46, 721 00 Ostrava-Svinov, IC 73631108, dotaci ve výši2.000 Kč na

realizaci projektu „Zivý betlém 2021“ (pohoštění pro účinkující a příchozí, sladkosti pro děti),

10. poskytnout Pionýru, z.s., Pionýrské skupině Ještěr, Nad Porubkou 259/28, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 48808938, dotaci ve výši 50.000 Kč na projekt “Opravy a vybavení

turistické základny Šance, činnost PS V roce 2021, nákup věcí potřebných pro práci s dětmi“

(opravy a udržování V6. materiálu, kancelářské potřeby, spotřební materiál a vybavení - celty

na stany, kuchyňské vybavení apod., odvoz odpadu, přeprava materiálu, věcné ceny),

11. poskytnout RSK Svinov z.s. Krůčkova 211/6, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 22865161, dotaci

ve výši 5.000 Kč na realizaci projektu „Podpora a rozvoj celoroční klubové činnosti

svinovských občanů V oblasti organizování volného času spojeného s rybářským sportem,

turistikou, ekologickou výchovou, ochranou přírody a vodním turismem“ (nájem V6. služeb,

pronájem TOI TOI, cestovné, dopravné, plyn, opravy a udržování V6. materiálu, kancelářské

potřeby, materiálové vybavení, spotřební materiál),

12. neposkytnout RSK Svinov z.s. Krůčkova 211/6, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 22865161,

dotaci na realizaci projektu „2. ročník 48hodinového závodu juniorů v lovu kaprů o pohár

Maxmiliána Simka“ (poháry, pronájem TOI TOI, upomínkové předměty),

13. poskytnout RSK Svinov z.s. Krůčkova 211/6, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 22865161, dotaci

ve výši 24.000 Kč na realizaci projektu „Letní klubová činnost - táborová činnost rybářů a

vodáků“ (opravy a údržba základny, materiálové vybavení),

14. poskytnout SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Svinov, Jelínkova 1192/5, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 64989976, dotaci ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Hasičská a

preventivní práce s mládeží, podpora sportovní a komunitní činnosti SDH Svinov“ (sportovní

pomůcky, dovybavení a obnovení výbavy pro PU, kancelářské potřeby aběžné režijní

vybavení, ochranné pomůcky a dresy, poháry, trofeje, plakety),

15. neposkytnout TAJV, z.s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, Kluk, IČ 09287094, dotaci na

realizaci projektu Sportovní den mládeže s TAJV V MO Svinov (organizační zajištění,

sportovní materiál, ceny a diplomy dětem, kancelářský materiál, propagační materiál, zvuková

aparatura, doprava a cestovné, poštovní služby),

16. poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nad Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši 90.000 Kč na realizaci projektu „Činnost

mládežnických družstev“ (sportovní vybavení, náklady na provoz oddílu, cestovné, nájem

tělocvičen, činnost mládežnických družstev v soutěžích),

17. poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nad Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši 20.000 Kč na realizaci projektu „Organizace

vrcholné akce mládeže Mistrovství ČR V kategorii mladších žačeka“ (ceny pro družstva i

jednotlivce, zdravotnické služby a vybavení, dokumentace akce, propagace akce, nákup

sportovního materiálu - míče, sítě, chrániče, dresy),

 

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 Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

3)

18. poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nád Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava—Svinov, IC 60609478, dotaci ve výši 5 .000 Kč na organizaci projektu “Turnaj starých

gard“ (ozvučení, sportovní materiál, ceny),

19. neposkytnoutv Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nád Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava-Svinov, IC 60609478, dotaci na realizaci projektu „Organizace oddílového soustředění

mládeže„ (doprava, ubytování, strava),

20. poskytnout "l:ělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nád Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava-Svinov, IC 60609478, dotaci ve výši5.000 Kč na organizaci projektu “Turnaj

mladšího žactva O pohár Svinovské pandy), (věcné ceny pro účastníky),

21. poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nád Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava—Svinov, IC 60609478, dotaci ve výši5.000 Kč na realizaci projektu „Organizace

turnajů družstev přípravky (věk 5 — 10 let)“ (pronájem sportovní haly, ceny pro účastníky),

22. poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nád Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši 5.000 Kč na realizaci projektu „Činnost oddílu

volejbalu“ (materiálové vybavení, náklady na provoz oddílu, nájem tělocvičny, venkovních

antukových kurtů a beach kurtů),

23. poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nád Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši6.000 Kč na realizaci projektu “24. ročník

volejbalového turnaje smíšených družstev k 76. výročí osvobození Svinova, O putovní pohár

starosty„ (pronajem tělocvičny, ceny, rozhodčí),

24. poskytnout Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nád Porubkou 838/29, 721 00

Ostrava-Svinov, IC 60609478, dotaci ve výši 3.000 Kč na realizaci projektu „Mikulášský

turnaj smíšených družstev“ (pronájem tělocvičny, ceny, rozhodčí),

25. poskytnout Tělovýchovné Jednotě Vítkovice-Svinov z.s., Bílovecká ul., 721 00

Ostrava-Svinov, IČ 41035828, dotaci ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu „Podpora dětí a

mládeže ve sportovní činnosti - fotbal, příprava sportovců k postupům do vyšších soutěží“

(nákup sportovního vybavení, údržba sportovních ploch a okolí, na nájmy a pronájmy umělých

hracích ploch a tělocvičen)

rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace, jejichž návrh je přílohou č. 3 předloženého

materialu, s jednotlivými žadateli dle bodu 2 tohoto usnesení

Vyřizuje: Dagmar Juračková,

administrativní pracovník

 

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/0158/21

Prodloužení ulice Mannesmannova v Ostravé-Svinové

Usneseni číslo: 0134IZMOb-Svil1822l14

Zastupitelstvo městského obvodu

1) navrhuje

Zastupitelstvu města Ostravy prodloužit ulici Mannesmannova jižním směrem V úseku od

kruhového objezdu před jižním vstupem svinovského železničního nádraží až po vyústění na

rampu komunikace Rudné dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Vyřizuje: Lenka Maglenová,

pracovník agendy evidence obyvatel

ZMOb/0155/21

Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím Iistinám příspěvkových organizací: Základní

škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, Základní umělecká

škola Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, Technický dvůr

Ostrava - Svinov, příspěvková organizace

Usnesení číslo: 0135IZMOb-Svil1822l14

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

změny v inventurních soupisech majetku příspěvkových organizací Základní školy a mateřské

školy Ostrava - Svinov, p.o. , Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov,

pc. a Technického dvora Ostrava - Svinov, p.o. k 31.12. 2020 dle důvodové zprávy, která je

přílohou č. 1 předloženého materiálu

2) schvaluje

Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola

Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, se sídlem Bílovecká 10, 721 00 Ostrava —

Svinov, IČ 70641871 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3) schvaluje

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Dobroslava

Lidmily Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, se sídlem Bílovecká 1, 721 00 Ostrava -

Svinov, IČ 70631719 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4) schvaluje

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technický dvůr Ostrava - Svinov,

příspěvková organizace, se sídlem Nad Porubkou 838/29, 721 00 Ostrava — Svinov,

IČ 71174231 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Vyřizuje: Monika Koj decká,

pracovník pokladny

 

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/0161/21

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 0136/2M0b-Svil1822/14

Zastupitelstvo městského obvodu

l) projednalo

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 23.02.2021

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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