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Usnesení 
12. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 14.12.2020 

  

čís. 0117/ZMOb-Svi/1822/12 
- 

0127/ZMOb-Svi/1822/12 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Radim Smetana 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Daniel Žitník 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 14.12.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0117/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0136/20 Schválení programu 

0118/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0139/20 Zápis z 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva 

městského obvodu Svinov 

0119/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0135/20 Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 9/2020 

0120/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0134/20 Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2021 a 

střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 

2024 

0121/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0131/20 Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2021 

0122/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0133/20 Návrh na znovu projednání prodeje části pozemku 

parc. č. 3750/5 a části pozemku parc. č. 3778/10 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

0123/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0132/20 Návrh prodeje pozemku parc. č. 1913/17 v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

0124/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0130/20 Návrh stanoviska k převodu zastávkových 

přístřešků 

0125/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0140/20 Zápisy ze 4., 5. a 6. zasedání Kontrolního výboru 

ZMOb Svinov 

0126/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0137/20 Volba člena kontrolního výboru a přiznání odměny 

0127/ZMOb-Svi/1822/12 ZMOb/0138/20 Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Svinov 
  
ZMOb/0136/20 
Schválení programu 
  
Usnesení číslo: 0117/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  program 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konaného dne 14.12.2020 v 

16.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Bílovecká 10, Ostrava-Svinov 

  

 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 
ZMOb/0139/20 
Zápis z 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0118/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápis ze 7. jednání Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze dne 

30.11.2020 a Zápis z kontroly FV ZMOb Svinov ze dne 10.11.2020 
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2) schvaluje 

  plán práce Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov na 1. pololetí 2021 

1. Projednání závěrečného účtu a účetní závěrky roku 2020 

2. Zpráva o vývoji rozpočtu 1-3/2021 

3. Konkretizace čerpání 900 tis. Kč schválených usnesením č. 0066/ZMOb-Svi/1822/7 ze dne 

11.09.2019 na jednotlivé položky až na úroveň prvotních dokladů 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavlína Forstová Kuráňová,  

 předsedkyně FV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0135/20 
Zpráva o vývoji rozpočtu 1 - 9/2020 
  
Usnesení číslo: 0119/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  zprávu o vývoji rozpočtu městského obvodu Svinov za 1 – 9/2020 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
 
ZMOb/0134/20 
Návrh rozpočtu MOb Svinov pro rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 
2022 - 2024 
  
Usnesení číslo: 0120/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  rozpočet městského obvodu Svinov pro rok 2021 dle přílohy č. 2 materiálu 

  

2) schvaluje 

  střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2024 dle přílohy č. 3 materiálu 

  

3) schvaluje 

  pro rok 2021 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 

  

4) schvaluje 

  pro rok 2021 rozpočtové změny týkající se přesunů mezi položkami mzdových výdajů (pol. 

50XX) včetně náhrad mezd v době nemoci (pol. 5424) bez omezení výše částky a bez dopadu 

na celkový objem schválených mzdových výdajů 

  

 Vyřizuje: Bc. Jana Pušová,  

 pracovník agendy pohledávek 
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ZMOb/0131/20 
Návrh zásad pro poskytování dotací pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 0121/ZMOb-Svi/1822/12 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) schvaluje 

  předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Svinov pro rok 2021 

včetně tématických okruhů dle příloh předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Dagmar Juráčková,  

 administrativní pracovník 
 
ZMOb/0133/20 
Návrh na znovu projednání prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a části pozemku 
parc. č. 3778/10 vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0122/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  žádost Dopravního podniku Ostrava a.s., IČ 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava o znovu projednání prodeje části pozemku parc. č. 3750/5 a 

části pozemku parc. č. 3778/10 nově označené dle GP č. 2864-127/2018 jako pozemek parc. č. 

3750/6 o výměře 45 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  trvat na svém usnesení č. 0104/ZMOb-Svi/1822/10 bod 2) ze dne 10.06.2020 

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0132/20 
Návrh prodeje pozemku parc. č. 1913/17 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0123/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  doručené cenové nabídky na odkoupení pozemku parc. č. 1913/17, orná půda o výměře 1.721 

m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) rozhodlo 

  prodat pozemek parc. č. 1913/17, orná půda o výměře 1.721 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Pavle Blažkové, bytem Josefa Kainara 927, 721 00 Ostrava-Svinov za 

nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve výši 2.500.555 Kč a uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o 

zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  

3) rozhodlo 

  v případě neuzavření kupní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení prodat pozemek parc. č. 

1913/17, orná půda o výměře 1.721 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava Mgr. Janu Landorovi a 
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Mgr. Dominice Turčekové, oba bytem Havířská 811/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava za 

nabídnutou kupní cenu ve výši 2.121.000 Kč a uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení 

věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  

4) rozhodlo 

  v případě neuzavření kupní smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení prodat pozemek parc. č. 

1913/17, orná půda o výměře 1.721 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava Jakubovi Blažkovi, bytem 

Evžena Rošického 1072/2, 721 00 Ostrava-Svinov za nabídnutou kupní cenu ve výši 2.001.000 

Kč a uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 

sítě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu    

  

5) rozhodlo 

  v případě neuzavření kupní smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení prodat pozemek parc. č. 

1913/17, orná půda o výměře 1.721 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava Bc. Janě Kohoutkové, 

bytem Spojná 3, 709 00 Ostrava-Nová Ves za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.902.150 Kč a 

uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  

6) rozhodlo 

  v případě neuzavření kupní smlouvy dle bodu 5) tohoto usnesení prodat pozemek parc. č. 

1913/17, orná půda o výměře 1.721 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava Ing. Richardu Balejovi, 

bytem Otakara Jeremiáše 1990/9, 708 00 Ostrava-Poruba za nabídnutou kupní cenu ve výši 

1.800.822 Kč a uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  

 Vyřizuje: Bohuslava Figarová,  

 pracovník smluvních vztahů 
 
ZMOb/0130/20 
Návrh stanoviska k převodu zastávkových přístřešků 
  
Usnesení číslo: 0124/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednala 

  žádost Magistrátu města Ostravy, odboru majetkového o součinnost ve věci převodu 

zastávkových přístřešků, které jsou v majetku a správě městského obvodu Svinov 

  

2) nesouhlasí 

  s předáním zastávkových přístřešků, které jsou v majetku a správě městského obvodu Svinov 

  

 Vyřizuje: Ilona Soldánová,  

 pracovník majetku a smluvních vztahů 
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ZMOb/0140/20 
Zápisy ze 4., 5. a 6. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Svinov 
  
Usnesení číslo: 0125/ZMOb-Svi/1822/12 
Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

  Zápisy ze 4., 5. a 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov ze 

dne 18.11.2020, 25.11.2020 a 2.12.2020 

  

2) schvaluje 

  plán činnosti KV ZMOb Svinov na 1. pololetí 2021: 

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

 

 Vyřizuje: Bc. Martin Prusek,  

 předseda KV ZMOb Svinov 
 
ZMOb/0137/20 
Volba člena kontrolního výboru a přiznání odměny 
  
Usnesení číslo: 0126/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) bere na vědomí 

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

Michala Lacha k 14.12.2020 

  

2) volí 

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

předpisů člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov Ing. Evu 

Poštovou CSc., s účinností od 15.12.2020: 

 

 Vyřizuje: Ing. Radim Smetana,  

 starosta 

3) rozhodlo 

  přiznat odměnu členovi Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Svinov 

dle usnesení č. 0082/ZMOb-Svi/1822/8 ze dne 11.12.2019 s účinností od 15.12.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Lenka Samková,  

 tajemník 
 
ZMOb/0138/20 
Plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 0127/ZMOb-Svi/1822/12 

 

Zastupitelstvo městského obvodu 

1) projednalo 

  zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Svinov ke dni 20.11. 2020 
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 Vyřizuje: Lucie Fucimanová,  

 pracovník podatelny, kontroly 
 

 


