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Usnesení 
16. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 08.09.2021 

  

čís. 0148/ZMOb-Svi/1822/16 
- 

0158/ZMOb-Svi/1822/16 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Radim Smetana 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 08.09.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0148/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0175/

21 

Schválení programu 

0149/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0182/

21 

Zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

0150/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0181/

21 

Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2021 

0151/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0176/

21 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 1214/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0152/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0177/

21 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 970/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0153/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0178/

21 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 802/384 a pozemku parc. č. 530/26 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0154/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0179/

21 

Návrh na vydání stanoviska k záměru darování 

pozemku parc. č. 3075/99 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0155/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0180/

21 

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemků parc. č. 2881, parc. č. 2882/1 a parc. č. 2883 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0156/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0183/

21 

Zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 

0157/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0184/

21 

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

0158/ZMOb-Svi/1822/16 ZMOb/0186/

21 

Rezignace předsedy a členky kontrolního výboru 

  
  
ZMOb/0175/21 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 0148/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 08.09.2021 v 

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

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
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ZMOb/0182/21 
Zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0149/ZMOb-Svi/1822/16 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne 

25.08.2021 

  

2) schvaluje 

  plán práce Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 4. čtvrtletí 2021: 

1. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-9/2021 

2. Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D.,  

 předsedkyně FV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0181/21 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1-6/2021 
  
Usnesení číslo: 0150/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1-6/2021 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,  

 ekonom 
 
ZMOb/0176/21 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1214/1 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0151/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1214/1, orná půda o výměře 

cca 75 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0177/21 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 970/1 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0152/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 970/1, ostatní plocha, zeleň o 
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výměře 550 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0178/21 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/384 a pozemku 
parc. č. 530/26 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0153/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/384, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 6 m2 a pozemku parc. č. 530/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující  

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0179/21 
Návrh na vydání stanoviska k záměru darování pozemku parc. č. 3075/99 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0154/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost statutárního města Ostravy, odboru majetkového, o stanovisko k záměru darování 

pozemku parc. č. 3075/99, ostatní plocha, silnice o výměře 109 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Moravskoslezskému kraji 

  

2) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru darování pozemku parc. č. 3075/99, ostatní plocha, silnice o 

výměře 109 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0180/21 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemků parc. č. 2881, parc. č. 2882/1 a 
parc. č. 2883 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0155/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemků: 

• parc. č. 2881, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2 

• parc. č. 2882/1, zahrada o výměře 540 m2 

• parc. č. 2883, zahrada o výměře 108 m2 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
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 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0183/21 
Zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0156/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne 

03.06.2021 

  

2) schvaluje 

  plán činnosti KV ZMOb Svinov na 4. čtvrtletí 2021: 

 

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje:   

 předseda KV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0184/21 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0157/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 23.08.2021 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0186/21 
Rezignace předsedy a členky kontrolního výboru 
  
Usnesení číslo: 0158/ZMOb-Svi/1822/16 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  odstoupení z funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Bc. Martina Pruska a členky Ing. Evy Poštové, CSc. k 08.09.2021 

  

2) navrhuje 

  provést volbu předsedy a člena kontrolního výboru na následujícím zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Ing. Radim Smetana,  

 starosta 
 

 


