
Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

15. zasedání zastupitelstva městského obvodu

konaného dne 09.06.2021

  

čís. 0137/ZMOb-Svil1822l15

0147IZMOb-Svi/1822/15

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 Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 09.06.2021

číslo usnesení Materiál Název

0137/ZMOb-SVi/1822/15 ZMOb/0173/21 Schválení programu

0138/ZMOb-Svi/1822/15 ZMOb/0171/21 Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva

městského obvodu Svinov

0139/ZMOb-Svi/ 1822/ 15 ZMOb/0169/21 Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za

rok 2020

0140/ZMOb-SVi/1822/15 ZMOb/0164/21 Zpráva o vývoji rozpočtu za 01 - 03/2021

0141/ZMOb-Svi/ 1822/ 15 ZMOb/0170/21 Návrh rozpočtových opatření, zapojení volných

zdrojů

0142/ZMOb-Svi/ 1822/ 15 ZMOb/0166/21 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

0143/ZMOb-Svi/ 1822/ 15 ZMOb/0167/21 gadost o poskytnutí finančního příspěvku

0144/ZMOb-Svi/ 1822/ 15 ZMOb/0168/21 Zádost o účelovou investiční dotaci

0145/ZMOb-Svi/1822/15 ZMOb/0165/21 Návrh na prominutí příslušenství pohledávky

0146/ZMOb-Svi/ 1822/ 15 ZMOb/0174/21 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZMOb

Svinov

0147/ZMOb-Svi/ 1822/ 15 ZMOb/0172/21 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu

Svinov

ZMOb/0173/21

Schválení programu

Usnesení číslo: 0137/ZMOb-Svi/1822/15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

program 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 09.06.2021 v

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

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMOb/0171/21

Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 0138/ZMOb-Svi/1822/15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

Zápis z 9. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne

12.05.2021

2) schvaluje

plan prace Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 2. pololetí 2021:

. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-6/2021

Vyřizuje: Ing. Pavlína Forstova Kuraňová, Ph.D.,

předsedkyně FV ZMOb 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/0169/21

Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2020

Usnesení číslo: 0139/ZMOb-Svi/1822/15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2020 a souhlasí bez výhrad

2) schvaluje

účetní závěrku MOb Svinov zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 za účetní období

1.1.-31.12.2020

3) schvaluje

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

období roku 2020 ve Výši 2,941.899,79 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období

(účet 432)

4) bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 2020

Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,

ekonom

ZMOb/0164/21

Zpráva o vývoji rozpočtu za 01 - 03/2021

Usnesení číslo: 0140/ZMOb-Svi/1822/15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na vědomí

zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 01 - 03/2021

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 09.06.2021

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0170/21

Návrh rozpočtových opatření, zapojení volných zdrojů

Usnesení číslo: 0141/ZMOb-Svi/1822/15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z v y š ují běžné příjmy

pol. 2119 — ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 2.910 tis. Kč

z v y š ují běžné výdaje

§ 6409, pol. 5901 — nespecifikované rezervy 0 2.405 tis. Kč

§ 6399, pol. 5362 — platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 505 tis. Kč

 

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

zastupitelstvo městského obvodu

2) schvaluje

schvaluje rozpočtové opatření, kterým se:

zvyšuje financování

pol. 8115 — financování

z V y š uj i

5212, pol.

§2219, pol.

§2229, pol.

§ 3330, pol.

§ 3613, pol.

§ 3613, pol.

56171, pol.

56171, pol.

56171, pol.

z V y š uj i

5212, pol.

§2219, pol.

52321, pol.

§ 3330, pol.

§ 3419, pol.

§ 3612, pol.

§6409, pol.

§6409, pol.

Vyřizuje:

ZMOb/0166l21

běžné výdaje

5166 — konzultační a poradenské služby

5171 — opravy a údržba

5171 - opravy a údržba

5XXX - neinvestiční transfer církvím a nab. org.

5171 - opravy a údržba

5909 - ostatní neinv. výdaje

5XXX - běžné výdaje

5424 - náhrady mezd V době nemoci

5909 - ostatní neinv. výdaje

kapitálové výdaje

6121 - budovy, haly, stavby

6121 - budovy, haly, stavby

6121 - budovy, haly, stavby

6XXX - investiční transfer církvím a náb. org.

6XXX - investiční transfer spolkům

6121 - budovy, haly, stavby

6901 — rezervy kapitálových výdajů

6901 - rezervy kapitálových výdajů (Slezák)

Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

Žádost o poskytnuti finančního příspěvku

Usnesení číslo: 0142IZMOb-Svil1822I15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost Tělocvičné jednoty Sokol

O

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
O

0
0
0
0
0
0

Svinov, Nad Porubkou 838/29,

Usnesení

5.810tis. Kč

40 tis. Kč

500 tis. Kč

350 tis. Kč

100 tis. Kč

450 tis. Kč

10 tis. Kč

50 tis. Kč

70 tis. Kč

56 tis. Kč

385 tis. Kč

165 tis. Kč

60 tis. Kč

40 tis. Kč

160 tis. Kč

1.070 tis. Kč

2.000 tis. Kč

304 tis. Kč

Ostrava-Svinov,

IČ 60609478, o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení dvou modulů kryté tribuny do

areálu házenkářského hřiště TJ Sokol Svinov

2) rozhodlo

poskytnout finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Svinov, Nad Porubkou 838/29,

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, na pořízení dvou modulů kryté tribuny do areálu házenkářského

hřiště TJ Sokol Svinov ve výši 160.000 Kč a uzavřít smlouvu s žadatelem dle přílohy č. 3

předloženého materiálu

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

;MOb/0167/21

Zádost o poskytnutí finančního příspěvku

Usnesení číslo: 0143IZMOb-Svil1822I15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost Rimskokatolické farnosti Ostrava - Svinov, Bilovecká 548/50, Ostrava-Svinov,

IC 45210144, o poskytnutí finančního příspěvku na generální renovaci kříže u kostela Krista

Krále

2) rozhodlo

poskytnout finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Ostrava - Svinov, Svinov, Bilovecká

548/50, Ostrava-Svinov, IČ 45210144, na generální renovaci kříže u kostela Krista Krále ve

výši 100.000 Kč a uzavřít smlouvu s žadatelem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Vyřizuje: Dagmar Juráčková,

administrativní pracovník

;MOb/0168/21

Zádost o účelovou investiční dotaci

Usnesení číslo: 0144/ZMOb-Svi/1822/15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost Náboženské obce Církve československé husitské V Ostravě-Svinově, Stanislavského

639/46, IČ 73631108, o účelovou investiční dotaci na rekonstrukci místnosti - zřízení

sociálního zařízení V suterénu Husova sboru

2) rozhodlo

poskytnout Náboženské obci Církve československé husitské V Ostravě-Svinově, Ostrava,

Svinov, Stanislavského 639/46, IČ 73631108, účelovou investiční dotaci na rekonstrukci

místnosti - zřízení sociálního zařízení V suterénu Husova sboru Ve výši 40.000 Kč a uzavřít

smlouvu s žadatelem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Vyřizuje: Dagmar Juráčková,

administrativní pracovník

ZMOb/0165/21

Návrh na prominutí příslušenství pohledávky

Usnesení číslo: 0145/ZMOb-Svi/1822/15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost— Ostrava - Svinov, o prominutí

příslušenství pohledávek

2) rozhodlo

prominout—,část

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

příslušenství pohledávek z celkové výše 41.751 K6, a to ve výši 39.663 K6 za podmínky, že

uhradí zbývající část ve výši 2.088 K6

3) rozhodlo

uzavřít s_,dohodu o

prominutí dluhu ve výši 39.663 K6 a dohodu o splátkách neprominuté části dluhu ve výši 2.088

K6 formou měsíčních splátek ve výši 500 Kč se ztrátou výhody splátek, ztrátou výhody

prominutí dluhu a se zahájením splátek v měsíci 07/2021

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 30.06.2021

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0174/21

Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov

Usnesení číslo: 0146IZMOb-Svil1822l15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne

26.05.2021

2) schvaluje

plán činnosti KV ZMOb Svinov na 2. pololetí 2021:

0 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Vyřizuje: Bc. Martin Prusek,

předseda KV ZMOb Svinov

ZMOb/0172/21

Plnění usneseni Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 0147IZMOb-Svil1822l15

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 20.05.2021

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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