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______________________________ 
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______________________________ 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 11.09.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0049/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0056/19 Schválení programu 

0050/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0057/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 659/62 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0051/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0058/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 802/450 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0052/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0059/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 659/136 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0053/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0060/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 563/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0054/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0055/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 1567/1 a části pozemku parc. č. 

1568/1 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0055/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0061/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 555/2 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0056/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0062/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru směny částí 

pozemků parc. č. 691/3 a parc. č. 699/2 za část 

pozemku parc. č. 691/29 vše v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0057/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0063/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru směny částí 

pozemků parc. č. 690, parc. č. 727/2 a parc. č. 

3475/7 za části pozemků parc. č. 726/1, parc. č. 

726/2, parc. č. 726/3, parc. č. 757/2 a pozemků 

parc. č. 724/1, parc. č. 725, parc. č. 758/2 vše v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

0058/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0067/19 3. zápis z jednání FV ZMOb Svinov 

0059/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0065/19 Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 - 6/2019 

0060/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0066/19 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

0061/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0054/19 Petice ze dne 17.06.2019 a návrh na její odpověď 

0062/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0064/19 Návrh stanoviska k uplatnění předkupního práva k 

1/2 stavby - garáže na pozemku par.č.564/11 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

0063/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0068/19 Návrh na úpravu Jednacího řádu ZMOb Svinov 

0064/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0069/19 Návrh na rozpočtové opatření na pořízení 

podlahového mycího stroje pro Sportovní halu 
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Svinov 

0065/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0070/19 Rozpočtové opatření na dokrytí běžných výdajů 

0066/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0073/19 Rozpočtové opatření – navýšení neinvestičního 

příspěvku Technickému dvoru O.-Svinov 

0067/ZMOb-Svi/1822/7 ZMOb/0071/19 Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZMOb 

Svinov 
  
ZMOb/0056/19 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 0049/ZMOb-Svi/1822/7 

 

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/0057/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/62 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0050/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/62, 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 
 
ZMOb/0058/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/450 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0051/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/450, ostatní plocha, ostatní 

komunikace 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/0059/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 659/136 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0052/ZMOb-Svi/1822/7 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 659/136, ostatní plocha, jiná 

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

kupující   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0060/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 563/1 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0053/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 563/1, ostatní plocha, 

manipulační plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0055/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1567/1 a části 
pozemku parc. č. 1568/1 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0054/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1567/1, ostatní plocha, 

manipulační plocha a části pozemku parc. č. 1568/1, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

2) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1567/1, ostatní plocha, 

manipulační plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0061/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 555/2 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0055/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 555/2, ostatní plocha, silnice v 

k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0062/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru směny částí pozemků parc. č. 691/3 a parc. č. 
699/2 za část pozemku parc. č. 691/29 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0056/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru směny částí pozemku parc. č. 691/3 a části pozemku parc. č. 

699/2 nově označené dle GP č. 2129-23/2010 jako pozemek: 

• parc. č. 691/83, ostatní plocha, zeleň o výměře 136 m2 

• parc. č. 691/84, ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2 

• parc. č. 699/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 172 m2 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřenou správou 

městskému bvodu Svinov za část pozemku parc. č. 691/29 nově označenou dle GP č. 

2129-23/2010 jako pozemek: 

• parc. č. 691/85, zahrada o výměře 78 m2 

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

Generální inspekci bezpečnostních sborů, IČ 725 54 495, Skokanská 2311/3, Břevnov, 169 00 

Praha 6, s doplatkem a následným svěřením městskému obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0063/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru směny částí pozemků parc. č. 690, parc. č. 727/2 
a parc. č. 3475/7 za části pozemků parc. č. 726/1, parc. č. 726/2, parc. č. 726/3, parc. č. 
757/2 a pozemků parc. č. 724/1, parc. č. 725, parc. č. 758/2 vše v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0057/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru směny: 

• části pozemku parc. č. 690, zahrada o výměře 1.229 m2 

• části pozemku parc. č. 727/2, zahrada o výměře 84 m2 

• části pozemku parc. č. 3475/7, ostatní plocha, zeleň o výměře 4.854 m2   
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vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřenou správou 

městskému obvodu Svinov za: 

• pozemek parc. č. 724/1, zahrada o výměře 115 m2 

• pozemek parc. č. 725, zahrada o výměře 119 m2 

• část pozemku parc. č. 726/1, zahrada o výměře 523 m2 

• část pozemku parc. č. 726/2, zahrada o výměře 980 m2 

• část pozemku parc. č. 726/3, zahrada o výměře 2.581 m2 

• část pozemku parc. č. 757/2, zahrada o výměře 104 m2 

• pozemek parc. č. 758/2, ostatní plocha, zeleň o výměře 1.745 m2 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava ve vlastnictví Bellafiore, s.r.o., IČ 278 96 650, Praha 4, U 

Kamýku 284/11, 142 00 a následným svěřením městskému obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0067/19 
3. zápis z jednání FV ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0058/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavlína Forstová Kuráňová,  

 předsedkyně FV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0065/19 
Zpráva o vývoji rozpočtu za 1 - 6/2019 
  
Usnesení číslo: 0059/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za období 1-6/2019 

 

Vyřizuje:     Bc. Jana Horváthová 

               ekonom 

  
ZMOb/0066/19 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0060/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 29.08.2019 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
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ZMOb/0054/19 
Petice ze dne 17.06.2019 a návrh na její odpověď 
  
Usnesení číslo: 0061/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  petici doručenou statutárnímu městu Ostravě, městskému obvodu Svinov dne 17.06.2019, č.j. 

SVI 2196/2019/OOVSŠKK/Mag, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  text odpovědi na petici občanů doručenou dne 17.06.2019, č.j. SVI 

2196/2019/OOVSŠKK/Mag, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ilona Soldánová,  

 pracovník majetku a smluvních vztahů 
 
ZMOb/0064/19 
Návrh stanoviska k uplatnění předkupního práva k 1/2 stavby - garáže na pozemku 
par.č.564/11 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0062/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  nabídku Ing. Aleny Smržové ze dne 18.06.2019 k uplatnění předkupního práva k 1/2 stavby - 

garáže na pozemku parc. č. 564/11 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. 564/11 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

 Vyřizuje: Michaela Gerlichová,  

 pracovník majetku a smluvních vztahů 
 
ZMOb/0068/19 
Návrh na úpravu Jednacího řádu ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0063/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  návrh úpravy Jednacího řádu ZMOb Svinov 

  

2) schvaluje 

  změnu Jednacího řádu ZMOb Svinov ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu (úplné 

znění) 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Štekbauerová,  

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

kontroly 
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ZMOb/0069/19 
Návrh na rozpočtové opatření na pořízení podlahového mycího stroje pro Sportovní 
halu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0064/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j í   kapitálové výdaje 

§ 6409, pol. 6901, ÚZ 3595, org. 2200018000000 – rezerva sokolovna                 o 150 tis. Kč 

z v y š u j í   kapitálové výdaje 

§ 3412, pol. 6122, ÚZ 3595, org. 2200018000000 – stroje, přístroje, zařízení        o 150 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0070/19 
Rozpočtové opatření na dokrytí běžných výdajů 
  
Usnesení číslo: 0065/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j í     běžné příjmy 

pol.2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti                                    o   1 660 tis. Kč 

z v y š u j í    běžné výdaje 

§ 3612, pol. 5154 – el.energie                                                                       o     22 tis. Kč 

§ 3613, pol. 5153 – plyn, ORJ 369                                                               o      17 tis. Kč 

§ 3639, pol. 5154 – el.energie                                                                       o       5 tis. Kč 

§ 5512, pol. 5153 – plyn                                                                               o       2 tis. Kč 

§ 5512, pol. 5154 – el.energie                                                                       o       5 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5153 – plyn                                                                               o      25 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5154 – el.energie                                                                       o      95 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5139 – materiál                                                                         o      10 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5137 – DDHM                                                                          o      50 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5171 – opravy, údržba                                                              o      50 tis. Kč 

§ 6399, pol. 5362 – platba daní a poplatků státnímu rozpočtu                     o     338 tis. Kč 

§ 6409, pol. 5901 – rozpočtová rezerva                                                        o   1 041 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Statutární město Ostrava 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, 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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ZMOb/0073/19 
Rozpočtové opatření – navýšení neinvestičního příspěvku Technickému dvoru 
O.-Svinov 
  
Usnesení číslo: 0066/ZMOb-Svi/1822/7 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

s n i ž u j í     běžné výdaje 

§ 6409, pol.5901 – nespecifikovaná rezerva                                                        o 900 tis. Kč 

z v y š u j í    běžné výdaje 

§ 3639, pol.5331 – neinvestiční příspěvek zřízené PO                                        o 900 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0071/19 
Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0067/ZMOb-Svi/1822/7 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne 

04.09.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová,  

 předsedkyně KV ZMOb Svinov 
 

 


