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Statutární město Ostrava

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 19.12.2018

číslo usnesení

0008/ZMOb-SVi/ 1 822/2

0009/ZMOb-SVi/1822/2

0010/ZMOb-Svi/1822/2

001 1/ZMOb-Svi/1822/2

0012/ZMOb-Svi/1822/2

0013/ZMOb-Svi/1822/2

0014/ZMOb-Svi/1822/2

0015/ZMOb-Svi/1822/2

0016/ZMOb-Svi/1822/2

0017/ZMOb-Svi/1822/2

0018/ZMOb-Svi/1822/2

0019/ZMOb-Svi/1822/2

0020/ZMOb-Svi/1822/2

0021/ZMOb-Svi/1822/2

Materiál

ZMOb/0008/18

ZMOb/0017/18

ZMOb/0014/18

ZMOb/0016/18

ZMOb/0015/18

ZMOb/0009/18

ZMOb/0011/18

ZMOb/0018/18

ZMOb/0012/18

ZMOb/0013/18

ZMOb/0021/18

ZMOb/0020/18

ZMOb/0010/18

ZMOb/0019/18

Název

Schválení programu

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

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

Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

pozemku parc. č. 659/121 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje

pozemku parc. č. 1822/3 V k. ú. Svinov, obec

Ostrava

Návrh na vydání stanoviska ke vzdání se

předkupního práva k části pozemku parc. č. 3756 V

k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh stanoviska k uplatnění předkupního práva k

1/2 stavby garáže na pozemku par.č. 564/12 V k.ú.

Svinov, obec Ostrava

Rozpočtové opatření - změna odpisových plánů

příspěvkových organizací

Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMOb

Svinov

Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 - 9/2018

Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2019 a

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 -

2022

Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2019

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

neuvolněných členů zastupitelstva městského

obvodu

Prominutí příslušenství pohledávky

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu

Svinov

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0008/18

Schválení programu

Usneseni čislo: 0008/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

program 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 19.12.2018

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMOb/0017/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1214/1 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usneseni čislo: 0009/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1214/1, orná půda V k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0014/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/121 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usneseni čislo: 0010/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/121, ostatní plocha, jiná

plocha V k. ú. Svinov, obec Ostrava, V rozsahu dle zákresu, který je přílohou č. 3 předloženého

materiálu, za podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0016/18

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1822/3 v k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Usneseni čislo: 0011/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1822/3, orná půda V k. ú. Svinov,

obec Ostrava

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0015/18

Návrh na vydání stanoviska ke vzdání se předkupního práva k části pozemku parc. č.

3756 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0012/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost statutárního města Ostravy, odboru majetkového, o stanovisko ke vzdání se

předkupního práva k části pozemku parc. č. 3756, nově označené dle GP č. 2853-123/2018

jako pozemek parc. č. 3756/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 50 m2 V k. ú.

Svinov, obec Ostrava

2) vydává

souhlasně stanovisko ke vzdání se předkupního práva k části pozemku parc. č. 3756, nově

označené dle GP č. 2853-123/2018 jako pozemek parc. č. 3756/4, ostatní plocha, manipulační

plocha o výměře 50 m2 V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0009/18

Návrh stanoviska k uplatnění předkupního práva k 1/2 stavby garáže na pozemku

par.č. 564/12 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0013/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

nabídku statutárního města Ostravy ze dne 11.9.2018 k uplatnění předkupního práva podílu o

velikosti 1/2 stavby bez čp/če - garáže na pozemku parc.č. 564/12 V k.ú. Svinov, obec Ostrava

2) vydává

nesouhlasné stanovisko k využití předkupního práva k podílu 1/2 stavby bez čp/če - garáže na

pozemku parc.č. 564/ 12 V k.ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Michaela Gerlichová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

ZMOb/0011/18

Rozpočtové opatření - změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Usnesení číslo: 0014/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

z V y š uj i běžné příjmy

pol. 2122 - odvody příspěvkových organizací o 828 tis. Kč

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

z V y š ují běžné výdaje

§ 3119 (ZŠ a MS), pol. 5331 - neinvestiční příspěvek o 378 tis. Kč

§ 3639 (TD), pol. 5331 - neinvestiční příspěvek o 450 tis. Kč

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.12.2018

pracovník agendy pohledávek

ZMObIOO18/18

Zápis z 1. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov

Usneseni číslo: 0015/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

Zápis z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

2) schvaluje

plán práce Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 1. pololetí roku

2019:

1. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky roku 2018

2. Zprávy o vývoji rozpočtu MOb Svinov 1-3/2019

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

předsedkyně FV ZMOb Svinov

ZMOb/0012/18

Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 - 9/2018

Usnesení číslo: 0016/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 - 9/2018

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová

Pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0013/18

Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta

2020 - 2022

Usnesení číslo: 0017/ZMOb-Svi/1822/2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

rozpočet městského obvodu Svinov pro rok 2019 dle přílohy č. 2 materiálu

2) schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2022 dle přílohy č. 3 materiálu

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

3) schvaluje

pro rok 2019 rozpočtové změny týkající se přesunů mezi položkami běžných výdajů (pol.

SXXX) a kapitálových výdajů (pol. 6XXX) bez omezení výše částky a bez dopadu na závazné

ukazatele

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,

pracovník agendy pohledávek

ZMObI0021I18

Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2019

Usnesení číslo: 0018IZMOb-Svi/1822I2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov pro rok 2019

včetně tematických okruhů dle příloh předloženého materiálu

Vyřizuje: Bc. Jana Štekbauerová,

vedoucí odboru organizačního, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a

kontroly

ZMOb/0020/18

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

městského obvodu

Usnesení číslo: 0019IZMOb-Svi/1822I2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) stanovi

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

pozdějších předpisů a dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů

zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů s účinností od

01.01.2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných místostarostů

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon neuvolněné funkce radních

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon předsedy výboru zastupitelstva

- pravidelnou měsíční odměnu za výkon předsedy komise rady

- pravidelnou měsíční odměnu členům zastupitelstva

- odměnu členům výborů zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštního orgánu

Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,

tajemník
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMObl0010/18

Prominutí příslušenství pohledávky

Usnesení číslo: 0020IZMOb-Svi/1822I2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

skutečnosti uvedené V důvodové Zprávě týkající se Žádosti o prominutí příslušenství

pohledávek

2) rozhodlo

neprominout_,

neprominutou část příslušenství pohledávek ve výši 15 342 Kč a trvat na úhradě dluhu dle

uzavřené dohody o splátkách

Vyřizuje: Bc. Jana Pušová, T: 31.12.2018

pracovník agendy pohledávek

ZMOb/0019/18

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 0021IZMOb-Svi/1822I2

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednala

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 06.12.2018

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly
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