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Usnesení 
8. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 11.12.2019 
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______________________________ 
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______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 11.12.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0068/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0091/19 Schválení programu 

0069/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0088/19 4. zápis z jednání FV ZMOb Svinov 

0070/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0086/19 Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 9/2019 

0071/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0078/19 Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2020 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 

2023 

0072/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0075/19 Návrh na souhlas se svěřením “Dětského 

dopravního hřiště v areálu ZŠ Bílovecká, Svinov” 

vč. mobiliáře a příslušenství městskému obvodu 

Svinov 

0073/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0085/19 Návrh na vzdání se práva vymáhání pohledávky, 

odpis pohledávky 

0074/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0076/19 Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2020 

0075/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0077/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 530/57 a části pozemku parc. č. 

564/1 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0076/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0081/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 2993/1 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0077/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0080/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 802/374 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava 

0078/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0079/19 Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje 

pozemku parc. č. 1963 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0079/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0083/19 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 659/60 v k. 

ú. Svinov, obec Ostrava 

0080/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0082/19 Návrh na vydání stanoviska k úplatnému nabytí 

nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 2668, 

pozemku parc. č. 2669 a pozemku parc. č. 2670 

jehož součástí je stavba s č.p.619 vše v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

0081/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0084/19 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 

0082/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0090/19 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněným členům zastupitelstva městského 

obvodu a fyzickým osobám, kteří nejsou členy 

zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů, 

komisí a zvláštních orgánů obce 

0083/ZMOb-Svi/1822/8 ZMOb/0089/19 Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZMOb 

Svinov 
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Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál           Název   
       ZMOb/0087/19     Žádost o změnu účelu účelové dotace 
 
 
ZMOb/0091/19 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 0068/ZMOb-Svi/1822/8 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 11.12.2019 v 

16:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Bílovecká 10, Ostrava-Svinov 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0088/19 
4. zápis z jednání FV ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0069/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis ze 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne       

02. 12. 2019 

  

2) schvaluje 

  plán práce FV ZMOb Svinov na 1. pololetí 2020 

1. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky r. 2019 

2. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavlína Forstová Kuráňová,  

 předsedkyně FV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0086/19 
Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 9/2019 
  
Usnesení číslo: 0070/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 – 9/2019 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
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ZMOb/0078/19 
Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 
2021 - 2023 
  
Usnesení číslo: 0071/ZMOb-Svi/1822/8 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočet městského obvodu Svinov pro rok 2020 dle přílohy č. 2 materiálu 

  

2) schvaluje 

  střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2023 dle přílohy č. 3 materiálu 

  

3) schvaluje 

  pro rok 2020 rozpočtové změny týkající se přesunů mezi položkami běžných výdajů (pol. 

5XXX) a kapitálových výdajů (pol. 6XXX) bez omezení výše částky a bez dopadu na závazné 

ukazatele 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0075/19 
Návrh na souhlas se svěřením “Dětského dopravního hřiště v areálu ZŠ Bílovecká, 
Svinov” vč. mobiliáře a příslušenství městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0072/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost majetkového odboru statutárního města Ostravy o vyjádření souhlasu se svěřením 

stavby: “Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká, Svinov” na pozemku parc. č. 1013 v 

k.ú. Svinov, obec Ostrava městskému obvodu Svinov 

  

2) vydává 

  souhlasné stanovisko ke svěření stavby: “Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká, 

Svinov” na pozemku parc. č. 1013 v k.ú. Svinov, obec Ostrava městskému obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Michaela Gerlichová,  

 pracovník majetku a smluvních vztahů 
 
ZMOb/0085/19 
Návrh na vzdání se práva vymáhání pohledávky, odpis pohledávky 
  
Usnesení číslo: 0073/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  skutečnosti uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu o vymáhání pohledávky 

statutárního města Ostravy - městského obvodu Svinov 
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2) rozhodlo 

  vzdát se práva vymáhání pohledávky v celkové výši 44.460 Kč (jistina: 40.030 Kč, úroky 

z prodlení k 31. 12. 2018: 4.430 Kč) 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a správy majetku zajistit odpis pohledávky dle bodu 2) tohoto 

usnesení        
  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Mužík, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru financí a správy majetku 
ZMOb/0076/19 
Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0074/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov pro rok 2020 

včetně tématických okruhů dle příloh předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Dagmar Juráčková,  

 administrativní pracovník 
 
ZMOb/0077/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 530/57 a části 
pozemku parc. č. 564/1 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0075/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 530/57, orná půda v rozsahu 

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

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 

2) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 564/1, ostatní plocha, 

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

Ostrava  

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
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ZMOb/0081/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2993/1 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0076/ZMOb-Svi/1822/8 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2993/1, 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/0080/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 802/374 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0077/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 802/374, ostatní plocha, jiná 

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

podmínky, že náklady spojené s prodejem ponese kupující   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0079/19 
Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1963 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0078/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1963, trvalý travní porost v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0083/19 
Návrh na prodej části pozemku parc. č. 659/60 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0079/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost manželů Jiřího Höflera a Evy Höflerové, oba bytem V Závětří 890/15, 721 00 

Ostrava-Svinov o prodej pozemku parc. č. 659/60, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava  
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2) rozhodlo 

  prodat část pozemku parc. č. 659/60 nově označenou dle GP č. 2927-51/2019 jako pozemek 

parc. č. 659/307, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

manželům Jiřímu Höflerovi a Evě Höflerové, oba bytem V Závětří 890/15, 721 00 

Ostrava-Svinov za kupní cenu ve výši 48.000 Kč, a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 

věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0082/19 
Návrh na vydání stanoviska k úplatnému nabytí nemovitých věcí, a to pozemku parc. 
č. 2668, pozemku parc. č. 2669 a pozemku parc. č. 2670 jehož součástí je stavba s 
č.p.619 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0080/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost statutárního města Ostravy, odboru majetkového o stanovisko k úplatnému nabytí a 

následnému svěření nemovitých věcí, a to:  

• pozemku parc. č. 2668, zahrada o výměře 731 m2 

• pozemku parc. č. 2669, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 146 m2  

• pozemku parc. č. 2670, zastavěná plocha a nadvoří o výměře 192 m2, jehož součástí je stavba 

s č.p. 619 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava z vlastnictví spoluvlastníků Věry Bendové, bytem Železničářů 

1301/4, 736 01 Havířov-Město, Patrika Porciatti, bytem Kpt. Jaroše 2172/11, 734 01 

Karviná-Mizerov a Patricie Simuna, bytem Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9-Libeň  

  

2) vydává 

  nesouhlasné stanovisko k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 2668, zahrada o výměře 731 m2, 

pozemku parc. č. 2669, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 146 m2 a pozemku parc. 

č. 2670, zastavěná plocha a nadvoří o výměře 192 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 619 vše v 

k. ú. Svinov, obec Ostrava z vlastnictví spoluvlastníků Věry Bendové, bytem Železničářů 

1301/4, 736 01 Havířov-Město, Patrika Porciatti, bytem Kpt. Jaroše 2172/11, 734 01 

Karviná-Mizerov a Patricie Simuna, bytem Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9-Libeň  

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0084/19 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0081/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 21. 11. 2019 
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Vyřizuje: Lucie Fucimanová, 

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0090/19 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva 
městského obvodu a fyzickým osobám, kteří nejsou členy zastupitelstva obce za 
výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce 
  
Usnesení číslo: 0082/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) stanoví 

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

pozdějších předpisů a dle přílohy č. l Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů s účinností od 01.01.2020   dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, se souběhem 

maximálně 3 funkcí 

- 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 

2) rozhodlo 

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

pozdějších předpisů o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 
ZMOb/0089/19 
Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0083/ZMOb-Svi/1822/8 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne      

02. 12. 2019 

  

2) schvaluje 

  plán činnosti KV ZMOb Svinov na 1. pololetí 2020: 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

2. Kontrola Technického dvoru, p.o. za rok 2019 a 2020 - zřizovací listina, organizační řád,  

vydané vnitřní předpisy, uzavřené smlouvy, přijaté a vydané faktury 

  



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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 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová,  

 předsedkyně KV ZMOb Svinov 
 

 


