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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, 

konaného dne 11.03.2020 
 

Program:                               
 

- zahájení – Ing. Radim Smetana – starosta 

- schválení programu zasedání  

- určení ověřovatelů zápisu 9. zasedání ZMOb Svinov  

- volba mandátové a návrhové komise 

 

Z důvodu selhání nahrávacího zařízení, nebude zápis z jednání zastupitelstva doslovný. 

 

1. Schválení programu 

2. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 564/5 zastavěná plocha a 

nádvoří, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

3. Návrh na prodej pozemku parc. č. 802/450 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

4. Návrh na vydání stanoviska k záměru prodeje pozemku parc. č. 1913/17 v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

5. Návrh na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací: Základní 

škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, Technický dvůr 

Ostrava - Svinov, příspěvková organizace 

6. Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

7. Rozdělení dotací žadatelům z rozpočtu MOb Svinov pro rok 2020 

8. Návrh na rozpočtové opatření 

 

Různé 

 

Začátek jednání zastupitelstva v 16:00 hodin 

 

Celkem přítomno členů: 14 zvolených zastupitelů  

 

Omluveni: Hana Mužíková, Radmila Jančíková, Ing. Pavel Mitura 

 

Zápis z dnešního zasedání ZMOb Svinov provede paní Lucie Fucimanová. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o navrženém programu  

Hlasování o návrhu 

Pro:  9                                           Proti:  0    Zdržel se: 4 

Návrh byl schválen 

 

Starosta: Nyní prosím ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva, aby podali zprávu o 

ověření. Jedná se o paní Ing. Evu Poštovou CSc. a Ing. Pavla Mituru. Pan Mitura tady není a 

zápis podepsal bez připomínek. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o zápise z 8. zasedání zastupitelstva  

Hlasování o návrhu 

Pro:   12     Proti:   0    Zdržel se:  1 

Návrh byl schválen 
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Ověřovatelé zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

Návrhy: Ing. Hana Hauptová, RNDr. Jiřina Kábrtová 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                               Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

Volba mandátové a návrhové komise 

Návrhy: Ing. Eduard dvorský, Ing. Michal Lach, Mgr. Viktor Kojdecký 

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

Činnost starosty: 

 

1. Každý první pátek v měsíci návštěva MĚSTSKÉ POLICIE – bezpečnost v obci 

Výsledek: Předávání informací o vývoji kriminality a předávání požadavků MOb     

Svinov. 

 

2. Jednání s ředitelem ČD, a.s. Ing. Kapinec 

            Výsledek: ČD, a.s. mezi prioritními projekty je vybudování parkovací ploch vedle 

nádraží. 

 

3. Studie parkování s nabíjecími stanicemi, propojení s VŠB – TU carshering  

 

4. Jednání se zástupci STRABAG RAILL   

            Výsledek: Pronájem nebytových prostor Technického dvora  

     

5. Jednání LIDL, a.s. – náhradní výsadba 

            Výsledek: Odsouhlasení náhradní výsadby, přednádražní kruhový objezd. 

 

6. Pravidelná účast na zasedání vedení města Ostravy. 

 

7. Příprava projektu druhé etapy Dopravního hřiště Bílovecká 10 

            Výsledkem jednání – projekt hřiště dle potřeb obvodu. 

 

8. Pokračující jednání se zástupci společnosti Hornbach o možnostech spolupráce při 

výsadbě kruhového objezdu v blízkosti jejich prodejny. 

            Výsledek: Očekáváme v nejbližší době finální stanovisko o provedení osázení. 

 

9. Jednání TSR  – obnova zastávek na ul. Polanecké  

            Výsledek: Společnost TSR bude na konci měsíce března osazovat nové zastávky  

 

10. Jednání se zástupci společnosti PRINTO na ul. Jelínkova 

            Výsledek: Při jednání dohodnuto, že bude vybudováno dostatek parkovacích míst pro 

návštěvy a zaměstnance.  

 

11. Setkání s předsedy bytových družstev o jejich námětech, požadavcích. 

            Výsledek: Úprava dopravního značení, informace o nových plánovaných investicích 

na přilehlých pozemcích. 
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12. Smuteční síň Poruba, požadavky na výstavbu. 

 

13. Zastávky NAD PORUBKOU, PŘEMYŠOV, U OLŠÍ 

            Výsledek: PD, Úprava dopravního řešení zastávek MHD. 

 

14. ŘSD, MSK, KHS – stavba odhlučňovacích stěn 

            Výsledek: příprava podkladů pro výstavbu odhlučňovacích stěn 

 

15. Jednání s VŠB – TU, vypracování společného projektu elektroautíček pro účely 

dopravní výuky. 

 

16. Zadání projektu na odkanalizování hřbitova – zatím čekáme na studii, ta by měla být 

do konce března, pak bude řešena rekonstrukce objektů hřbitova. 

 

17. Projekt na úpravu lesíku pod Multifunkční halou. 

 

18. Spolupráce se studenty VŠB TU Ostrava – fakulta FAST na vypracování projektů na 

území Svinova. 

 

19. Zadána veřejná zakázka na interiér sportovního areálu Slezák. 

 

20. SMO ve spolupráci se Svinov centrum chystá projekt na placené stání pod 

Svinovskými mosty 

 

Bc. Prusek: Chci se zeptat, zda probíhalo jednání o parkování nad 3,5 t v obci 

 

Starosta: My jsme jednali s panem místostarostou a panem Gazdou. Určitě jste si všimli, že 

jsou ty značky už umístěné, jsme tam my, Třebovice a Martinov. 

 

Bc. Prusek: Takže, jak máme postupovat třeba na Bratří Sedláčků, když tam stojí ty avie. 

 

Starosta: V podstatě byste měli využívat parkovacích míst alokovaných….věta nedokončena 

 

Bc. Prusek: Já se ptám jako občan, když tam parkují lidé s Aviemi? Jak máme postupovat? 

 

Starosta: Vy nemusíte postupovat nijak, protože tam zavoláte městskou policii, městská 

policie přijde, zkontroluje auto, jestli je nákladní nebo není. Oni přijdou k té registrační 

značce, odbouchne ji a podívá se, jak je to auto zařazené. Pokud je to jako osobní, tak ho tam 

nechá stát, pokud je to nákladní vozidlo, tak mu dá pokutu. Tedy ze začátku budou jen 

informování a potom se budou rozdávat pokuty. 

 

Bc. Prusek: Nám se jedná o bezpečnost, když projíždí spousta cyklistů a běžců a na každé 

straně stojí auta, tak je to nepřehledné. 

 

Starosta: Ještě chvilku vydržte, protože až se začne dělat rekonstrukce celá, tak to tam bude 

úplně jinak. 

 

Mgr. Hrušková: Jo, ale to tam bude stejně jen chvilku. 

 

Pan Macháč: Značky platí ne? 
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Ing. Žitník: Já jsem to probíral s městskou policistkou. Městská policie upozornila na nějaké 

formální nedostatky v dopravním značení. Zrovna dneska nebude postupovat restriktivně, 

v horizontu měsíce by se mohly nedostatky odstranit. 

 

Starosta: Ještě jedna informace. Jak jsme se bavili s panem Gazdou, což je vedoucí odboru 

dopravy na Porubě, tak říkal, že si z těch 11 alokovaných míst pro ty dodávky, si lidé 

stěžovali a chtějí podávat petice proti těmto místům. Jedna z těch parkovacích ploch je ulice 

Polská vedle Patrika, a to teď doznívá, co tady řekl pan Žitník, že tam s tím bude ještě možná 

problém, ale zřejmě se to utřepe. 

 

Ing. Poštová: Má dva dotazy na pozemky. Tady jste zmiňoval lesík, že chcete nějak iniciovat 

rekonstrukci. 

 

Došlo k přerušení nahrávání. 

 

Ing. Samková přečetla činnost Úřadu městského obvodu Svinov. 

 

16:15 hodin dorazil Ing. Tomáš Pastrňák, MBA 

 

K bodu 2) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A - nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 3) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o prodeji pozemku za kupní cenu 47.150 Kč 

Hlasování o návrhu 

Pro: 14                                              Proti: 0    Zdržel se: 0 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 4) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o variantě A - souhlasné stanovisko k záměru prodeje pozemku 

Hlasování o návrhu 

Pro: 11                                              Proti: 0    Zdržel se: 3 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 5) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu na uzavření dodatků ke zřizovacím listinám 

příspěvkových organizací 

Hlasování o návrhu 

Pro: 12                                              Proti: 0    Zdržel se: 2 

Návrh byl schválen 
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K bodu 6) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Zastupitelstvo městského obvodu projednalo Plnění usnesení ZMOb Svinov 

 

K bodu 7) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o rozdělení dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov žadatelům  

Hlasování o návrhu 

Pro: 9                                              Proti: 0    Zdržel se: 5 

Návrh byl schválen 

 

K bodu 8) programu: bez úvodního slova předkladatele 

Bez diskuze. 

Starosta: Dávám hlasovat o návrhu rozpočtového opatření  

Hlasování o návrhu 

Pro: 13                                              Proti: 0    Zdržel se: 1 

Návrh byl schválen 

 

 

Děkuji za pozornost a končím dnešní zasedání zastupitelstva. 

 

Konec v 18:00 hodin. 

Zapsala: Lucie Fucimanová  

 

 

 

 

Ing. Radim Smetana                 

             starosta                

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Hana Hauptová 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiřina Kábrtová 


