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Statutární město Ostrava

zastupitelstvo městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 13.03.2019

číslo usnesení

0024/ZMOb-SVi/1822/4

0025/ZMOb-SVi/1822/4

0026/ZMOb-Svi/1822/4

0027/ZMOb-Svi/1822/4

0028/ZMOb-SVi/ 1 822/4

0029/ZMOb-Svi/1822/4

0030/ZMOb-Svi/1822/4

0031/ZMOb-Svi/1822/4

0032/ZMOb-Svi/1822/4

0033/ZMOb-Svi/1822/4

Materiál

ZMOb/0026/19

ZMOb/0028/19

ZMOb/0029/19

ZMOb/0030/19

ZMOb/0031/19

ZMOb/0033/19

ZMOb/0034/19

ZMOb/0035/19

ZMOb/0032/19

ZMOb/0036/19

Materiály, které byly staženy :

Materiál

ZMOb/0027/19

Název

Schválení programu

Návrh prodeje pozemku parc. č. 254/3 V k. ú.

Svinov, obec Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části

pozemku parc. č. 3750/5 a části pozemku parc. č.

3778/10 Vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části

pozemku parc. č. 3755/4 a pozemku parc. č. 3755/2

Vše V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Návrh na zrušení usnesení ZMOb Svinov č. 194/14

d) ze dne 11.03.2009

Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb

Svinov pro rok 2019

Volba předsedy kontrolního Výboru

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

Přiznání odměny předsedovi kontrolního Výboru

Název

Návrh prodeje pozemku parc. č. 1913/17 V k. ú.

Svinov, obec Ostrava

 

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

ZMOb1002611 9

Schválení programu

Usnesení číslo: 0024IZMOb-Svi/1822I4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) schvaluje

program 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 13.3.2019 s

úpravou

Vyřizuje: Lucie Fucimanová,

pracovník podatelny, kontroly

ZMObl0028/19

Návrh prodeje pozemku parc. č. 254/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0025/2M0b-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

žádost—oprodej
pozemku parc. č. 254/3, zastavěná plocha a nádvoří V k. ú. SVinov, obec Ostrava

2) rozhodlo

prodat pozemek arc. č. 254/3, zastavěná locha a nádvoří o V'měře 24 m2 V k. ú. Svinov,

obec OstraVa,

za kupní cenu ve Výši 24.000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého

materiálu

Vyřizuje: Bohuslava Figarová,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb10029/1 9

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části

pozemku parc. č. 3778/10 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0026/2M0b-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanOVisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 3750/5, ostatní plocha, jiná

plocha a části pozemku parc. č. 3778/10, ostatní plocha, ostatní komunikace nově označené dle

GP č. 2864-127/2018 jako pozemek parc. č. 3750/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2

Vše V k. ú. SVinov, obec Ostrava, za podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: BohuslaVa Figarová,

prac0Vník 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

podobě.
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Statutární město Ostrava Usnesení

zastupitelstvo městského obvodu

ZMOb/0030/19

Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 3755/4 a

pozemku parc. č. 3755/2 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava

Usnesení číslo: 0027/ZMOb-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) vydává

souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 3755/4, ostatní plocha, jiná

plochav k. ú. Svinov, obec Ostrava, V rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za

podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

2) vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 3755/2, zastavěná plocha a nádvoří

(bez stavby) V k. ú. Svinov, obec Ostrava

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0031/19

Návrh na zrušení usnesení ZMOb Svinov č. 194/14 d) ze dne 11.03.2009

Usnesení číslo: 0028/ZMOb-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) ruší

své usnesení č. 194/14 d) ze dne 11.03.2009

Vyřizuje: Bohuslava Figarova,

pracovník smluvních vztahů

ZMOb/0033/19

Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2019

Usneseni číslo: 0029/ZMOb-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

žádosti o poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu městského obvodu Svinov

2) rozhodlo

1. neposkytnout Centru pro rodinu a sociální péči z.s.,K0stelní náměstí 3172/1, 728 02

Ostrava, IČ 48804517 dotaci na osobní asistenci OASA u dětí a mladých lidí se zdravotním

postižením (poskytnutí osobní asistence dvěma dětem a mladým lidem se zdravotním

postižením z MOb Svinov V průběhu roku 2019 V rozsahu 1 700 hodin),

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

3/2922, 702 00 Ostrava, IC 26593548, dotaci na provozování Poradny pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava (pronájem prostor, telekomunikační služby, internet, kancelářské potřeby),

 

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. poskytnout Českému rybářskému svazu, z.s. - místní organizaci Ostrava, Záhumenní

2144/36, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 15502791, dotaci ve výši 4.000 Kč na celoroční činnost

rybářského kroužku dětí a mládeže MO ČRS Ostrava-MS Poruba 1 (návštěva odborných

výstav, cestovné, nástěnné projekční plátno, krmné směsi, startovné, rybářské vybavení),

4. poskytnout Českému rybářskémuVSVázu, z.s. - místní organizaci Ostrava, Záhumenní

2144/36, 708 00 Ostrava-Poruba, IC 15502791, dotaci ve výši2.000 Kč na organizaci

„19. ročníku Poháru Svinovských tůní), (poháry, medaile, vnadící směsi, nájem, občerstvení),

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

Ostrava—SVinOV, IČ 48809021, dotaci ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu

„Vzdělávání vedoucích, činnost oddílů, oprava a obnova táborového a oddílového vybavení“

(hasicí přístroje, táborové a oddílové vybavení, činnost oddílů),

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

Moravská Ostrava, pobočce nám. Dr. Brauna 369/6, Ostrava-Svinov, IČ 00097586, dotaci ve

výši 10.000 Kč na realizaci projektu „Lovci perel aneb džungle knih a soutěží,“ (odměny,

materiál, vstupné),

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

Stanislavského 639/46, 721 00 Ostrava—SVinov, IC 73631108, dotaci ve výši 1.500 Kč na

vydání pamětního listu k 85. výročí Husova sboru (grafická úprava a tisk pamětního listu),

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

Stanislavského 639v/46, 721 00 Ostrava—SVinov, IC 73631108, dotaci ve výši 2.000 Kč na

realizaci projektu „Zivý betlém 2019” (pohoštění pro účinkující a příchozí, sladkosti pro děti),

9. poskytnout Pionýrů z.s., Pionýrské skupině Ještěr, Nad Porubkou 259/28, 72} 00

Ostrava—SVinOV, IC 48808938, dotaci ve výši 37.000 Kč na projekt „Turistická základna Sánce

Staré Hamry“ (opravy a vybavení, činnost PS V roce 2019, nákup věcí potřebných pro práci s

dětmi),

10. poskytnout RSK Svinov, z.s. Psohlavců 607/19, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 22865161,

dotaci ve výši 4.000 Kč na celoroční činnost svinovských občanů V oblasti organizování

volného času spojeného s rybářským sportem, turistickou, ekologickou výchovou, ochranou

přírody a vodní turistikou (startovné na závodech, pitný režim, spotřební materiál k výuce),

11. poskytnout RSK Svinov, z.s. Psohlavců 607/19, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 22865161,

dotaci ve výši 2.000 Kč na organizaci „1. ročníku Poháru ve 36hodinovém lovu kaprů ve

Svinověa“ (poháry, medaile a upomínkové předměty, zakoupení stanu na zázemí závodníků),

12. neposkytnout RSK Svinov, z.s. Psohlavců 607/19, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ 22865161,

dotaci na organizaci 8. ročníku dvou 14denních letních soustředění rybářské mládeže na

Slezské Hártě (pronájem základny, táborová lékárnička, pojištění tábora, drobná rybářská

bižuterie, táborový hangár),

 

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

13. poskytnout Římskokatolické farnosti Ostrava-Svinov, Bílovecká 548/50, 721 00

Ostrava-Svinov, IC 45210144, dotaci ve výši 1.500 Kč na realizaci projektu „Artstreet na

smaltovaných výplních plotu farní zahrady,“ (nákup barev ve spreji),

14. poskytnout Římskokatolické farnosti Ostrava-Svinov, Bílovecká 548/50, 721 00

Ostrava-Svinov, IC 45210144, dotaci ve výši 5.000 Kč na vydání výroční turistické známky

kostela Krista Krále (zpracování uměleckého návrhu, výroba výroční turistické známky),

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

Ostrava-Svinov, IČ 64989976, dotaci ve výši 50.000 Kč na hasičskou a preventivní práci s

mládeží, podporu sportovní a komunitní činnosti SDH Svinov (hasičské sportovní pomůcky,

ochranné pomůcky a dresy, poháry, trofeje, plakety pronájem historického vybavení k oslavám

výročí 130 let SDH Svinov, technické zajištění, upomínkové předměty, propagace,

občerstvení),

16. poskytnout SK - Svinov z.s. Václava Jiříkovského 165/23, 700 30 Ostrava, IČ 26596539,

dotaci ve výši 15.000 Kč na realizaci projektu „Stolní tenis pro aktivní svinovskou mládež

2019” (sportovní materiál - míčky, pálky, turnaje pro mládež - ceny, odměny),

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

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši 4.000 Kč na činnost oddílu volejbalu

(materiálové vybavení, náklady na provoz oddílu, nájem tělocvičny, venkovních antukových

kurtů a beach kurtů, nákup zdravotnického materiálu, náklady na soustředění, činnost družstev

v soutěžích),

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

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši 2.000 Kč na organizaci 23. ročníku

volejbalového turnaje smíšených družstev „O putovní pohár starosty„ k 74. výročí osvobození

Svinova (pronájem tělocvičny, ceny, rozhodčí, pohár),

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

Ostrava-Svinov, IC 60609478, dotaci na zajištění celoroční činnosti a provozu oddílu (údržba a

spotřeba energií, vody a odpady v areálu na ul. Stanislavského 480),

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

Ostrava-Svinov, IC 60609478, dotaci ve výši 5.000 Kč na organizaci „Turnaje mladšího

žactva o pohár Svinovské pandya“ - házená (věcné ceny pro účastníky),

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

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši 5.000 Kč na organizaci „Turnaje starých gard” —

házená (ozvučení akce, sportovní materiál - míče, dresy, ceny - poháry, upomínkové

předměty),

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

Ostrava-Svinov, IC 60609478, dotaci ve výši 20.000 Kč na organizaci oddílového soustředění

mládeže (doprava, ubytování, strava),

 

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

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

Ostrava-Svinov, IČ 60609478, dotaci ve výši 50.000 Kč na činnost mládežnických družstev

(sportovní vybavení, náklady na provoz oddílu, cestovné, nájem tělocvičen, činnost

mládežnických družstev v soutěžích),

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

Ostrava-Svinov, IČ 41035828, dotaci ve výši 70.000 Kč na podporu dětí a mládeže ve

sportovní činnosti - fotbal, příprava sportovců k postupům do vyšších soutěží (nákup

sportovního vybavení, úprava a údržba sportovních ploch a okolí, úklid sociálních zařízení,

šaten a ostatních užívaných prostorů, doprava fotbalistů na zápasy, nájmy a pronájmy

umělých hracích ploch a tělocvičen, odměny trenérů, pořadatelů, správců),

25. neposkytnout ŽEBŘIKU obecně prospěšné společnosti, Rolnická 101/22, 709 00 Ostrava-

Nová Ves, IČ 28565029, dotaci na provoz denního stacionáře ŽEBŘÍK pro dospělé osoby s

mentálním a kombinovaným postižením (kvalifikované vzdělávání pracovníků denního

stacionáře formou akreditovaných kurzů MPSV)

3) rozhodlo

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

materiálu, s jednotlivými žadateli dle bodu 2 tohoto usnesení

Vyřizuje: Dagmar Juráčková,

administrativní pracovník

ZMObIOO34/19

Volba předsedy kontrolního výboru

Usnesení číslo: 0030/2M0b-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1)

2)

bere na vědomí

odstoupení z funkce předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

RNDr. Jiřiny Kábrtové k 28.02.2019

volí

dle § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů předsedu kontrolního výboru s účinností od 14.03.2019:

Ing. Helenu Wieluchovou

Vyřizuje: Ing. Radim Smetana,

starosta

 

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/0035/19

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: 0031IZMOb-Svi/1822I4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) bere na Vědomí

změny V inventurních soupisech majetku příspěvkových organizací Základní školy a mateřské

školy Ostrava - Svinov, p. 0., Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov,

p. o. a Technický dvůr Ostrava - Svinov, p. o. k 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy

2) schvaluje

Dodatek č. 6 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. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká mateřská 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. 3 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: Michaela Gerlichová,

pracovník majetku a smluvních vztahů

ZMOb/0032l19

Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov

Usnesení číslo: 0032/2M0b-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) projednalo

zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 28.02.2019

Vyřizuje: Lucie Fucimánová,

pracovník podatelny, kontroly

 

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/0036/19

Přiznání odměny předsedovi kontrolního výboru

Usnesení číslo: 0033/2M0b-Svi/1822/4

Zastupitelstvo městského obvodu

1) rozhodlo

přiznat od 14.03.2019 předsedovi kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov

odměnu dle usnesení č. 0019/ZMOb-SVi/1822/2 ze dne 19.12.2018

Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,

tajemník

 

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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