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Usnesení 
6. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 17.06.2019 

  

čís. 0034/ZMOb-Svi/1822/6 
- 

0048/ZMOb-Svi/1822/6 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Radim Smetana 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 17.06.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0034/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0039/19 Schválení programu 

0035/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0053/19 Volba člena kontrolního výboru a přiznání odměny 

0036/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0052/19 Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMOb 

Svinov 

0037/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0041/19 Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za 

rok 2018 

0038/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0040/19 Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 3/2019 

0039/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0051/19 Návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu 

2019 a zapojení účelově určené rozpočtové rezervy 

0040/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0050/19 Pojmenování sportovního areálu 

0041/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0049/19 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

0042/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0042/19 Návrh na nabytí části pozemku parc. č. 3073/1 v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

0043/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0044/19 Návrh nabytí pozemku parc. č. 2615/2 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

0044/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0043/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 254/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0045/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0045/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 1024/16 a parc. č. 1026/8 vše v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

0046/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0048/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 587 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0047/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0046/19 Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/121 v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

0048/ZMOb-Svi/1822/6 ZMOb/0047/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 659/60 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 
  



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

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. 

Strana 3/8  
  

  
ZMOb/0039/19 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 0034/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 17.06.2019 s 

úpravou 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0053/19 
Volba člena kontrolního výboru a přiznání odměny 
  
Usnesení číslo: 0035/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  odstoupení z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov Ing. 

Pavla Mitury k 17.06.2019 

  

2) volí 

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

předpisů člena kontrolního výboru s účinností od 18.06.2019: 

 

RNDr. Jiřinu Kábrtovou 

  

 Vyřizuje: Ing. Radim Smetana,  

 starosta 

3) rozhodlo 

  přiznat odměnu od 18.06.2019 člence 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 
 
ZMOb/0052/19 
Zápis z 2. jednání Finančního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0036/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 2. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

  

2) schvaluje 

  plán práce Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 2. pololetí roku 

2019: 
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Zpráva o vývoji rozpočtu MOb Svinov 1-6/2019 

  

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

 předsedkyně FV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0041/19 
Závěrečný účet a účetní závěrka MOb Svinov za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0037/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  celoroční hospodaření MOb Svinov za rok 2018 a souhlasí bez výhrad 

  

2) schvaluje 

  účetní závěrku MOb Svinov zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za účetní období 

1.1.-31.12.2018 

  

3) schvaluje 

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

období roku 2018 ve výši 6.022.129,10 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období 

(účet 432) 

  

4) bere na vědomí 

  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MOb Svinov za rok 2018 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Horváthová,  

 ekonom 
 
ZMOb/0040/19 
Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 3/2019 
  
Usnesení číslo: 0038/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 - 3/2019 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0051/19 
Návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2019 a zapojení účelově určené 
rozpočtové rezervy 
  
Usnesení číslo: 0039/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j e    financování 
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pol. 8115                                                                                                    o 5 795 tis. Kč 

s n i ž u j í     běžné výdaje 

§ 3613, pol. 5171, ORJ 369                                                                       o 1 000 tis. Kč 

z v y š u j í     běžné výdaje 

§ 3612, pol. 5xxx                                                                                        o   300 tis. Kč 

§ 2212, pol. 5xxx                                                                                        o 1 020 tis. Kč 

§ 2219, pol. 5xxx                                                                                        o   150 tis. Kč 

§ 2221, pol. 5171                                                                                       o   300 tis. Kč 

§ 2229, pol. 5171                                                                                       o   100 tis. Kč 

§ 3639, pol. 5169                                                                                       o   300 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5137                                                                                       o     56 tis. Kč 

§ 6409, pol. 5901                                                                                       o   300 tis. Kč 

z v y š u j í     kapitálové výdaje 

§ 3612, pol. 6121                                                                                       o 2 500 tis. Kč 

§ 2219, pol. 6121                                                                                       o   650 tis. Kč 

§ 2221, pol. 6121                                                                                       o   250 tis. Kč 

§ 3639, pol. 6130                                                                                       o     19 tis. Kč 

§ 3639 - Technický dvůr O.-Svinov, pol. 6xxx                                          o   300 tis. Kč 

§ 3412, pol. 6121                                                                                       o   200 tis. Kč 

z v y š u j í     výdaje 

§ 2212, pol. 5xxx a 6xxx                                                                            o   350 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j e      rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 6901, ÚZ 3595, ORG 2200018000000                                  o   677 tis. Kč 

§ 6409, pol. 6901, ORG 2200018000000                                                  o 1 000 tis. Kč 

z v y š u j í      kapitálové výdaje 

§ 3412, pol. 6xxx, ORG 2200018000000                                                    o  677 tis. Kč 

z v y š u j í      běžné výdaje 

§ 3412, pol. 5xxx                                                                                         o 1 000 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0050/19 
Pojmenování sportovního areálu 
  
Usnesení číslo: 0040/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  návrh Rady městského obvodu Svinov na pojmenování sportovního areálu vymezeného ulicí 

Bíloveckou, dopravním hřištěm za ZŠ Bílovecká 10, areálem firmy Služba Spáčil s.r.o. a 

areálem firmy Centrowings a.s. (Orfa a.s.), který se nachází zejména na parcelách 1011/1, 

1011/6 a částečně i 1013 v k. ú. Svinov - “Sportovní areál Slezák” zkráceně “SA Slezák” 
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2) rozhodlo 

  pojmenovat sportovní areál “Sportovní areál Slezák” zkráceně “SA Slezák” 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Štekbauerová,  

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

kontroly 
 
ZMOb/0049/19 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0041/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 22.05.2019 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0042/19 
Návrh na nabytí části pozemku parc. č. 3073/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0042/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  návrh Darovací smlouvy č. OV/332/j/2018/Ha, kterou Moravskoslezský kraj, IČ 708 90 692, 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený na základě zřizovací listiny příspěvkovou 

organizací Správou silnic Moravskoslezského kraje, IČ 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 

702 23 Ostrava daruje Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Svinov část pozemku 

parc. č. 3073/1, nově označenou dle GP č. 2863-154/2018 jako pozemek parc. č. 3073/12, 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  na straně obdarovaného o bezúplatném nabytí části pozemku parc. č. 3073/1, nově označené 

dle GP č. 2863-154/2018 jako pozemek parc. č. 3073/12, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

13 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, od Moravskoslezského kraje, IČ 708 90 692, se sídlem 28. 

října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného na základě zřizovací listiny příspěvkovou organizací 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, IČ 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava, za podmínky, že Rada města Ostravy vydá k tomuto nabytí předchozí souhlas, a 

uzavřít Darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Oldřich Dolák,  

 pracovník investic, dotací 
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ZMOb/0044/19 
Návrh nabytí pozemku parc. č. 2615/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0043/ZMOb-Svi/1822/6 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  nabídku na úplatné nabytí pozemku parc. č. 2615/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 604 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava z vlastnictví České republiky, s právem 

hospodaření pro MILNEA státní podnik v likvidaci, IČ 00016187, Třanovského 622/11, Řepy, 

163 00 Praha 6 

  

2) rozhodlo 

  o úplatném nabytí pozemku parc. č. 2615/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 604 

m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro 

MILNEA státní podnik v likvidaci, IČ 00016187, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, 

za cenu sjednanou ve výši 17.700 Kč, za podmínky, že Rada města Ostravy vydá k nabytí 

předchozí souhlas   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0043/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 254/1 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0044/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 254/1, zahrada v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0045/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1024/16 a parc. č. 
1026/8 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0045/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1024/16, orná půda a pozemku parc. 

č. 1026/8, orná půda, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, za podmínky, že náklady spojené s 

prodejem ponese kupující 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0048/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 587 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0046/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 587, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0046/19 
Návrh prodeje části pozemku parc. č. 659/121 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0047/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost manželů Mgr. Pavlíny Böhmové, trvale bytem J. Kainara 931, 721 00 Ostrava-Svinov a 

Ing. Tomáše Böhma, trvale bytem Za humny 42, 747 05 Opava o prodej pozemku parc. č. 

659/121, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

  

2) rozhodlo 

  prodat část pozemku parc. č. 659/121 nově označenou dle GP č. 2887-10/2019 jako pozemek 

parc. č. 659/306, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 236 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

manželům Mgr. Pavlíne Böhmové, trvale bytem Josefa Kainara 931, 721 00 Ostrava-Svinov a 

Ing. Tomáši Böhmovi, trvale bytem Za Humny 42, 747 05 Opava za kupní cenu ve 

výši 236.000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0047/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/60 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0048/ZMOb-Svi/1822/6 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/60, ostatní plocha, jiná 

plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za 

podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující  

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 

 


