
Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
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 1/13 
  

Usnesení 
3. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 07.03.2019 

  

čís. 0035/ZMOb-JIH/1822/3 
- 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 07.03.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0035/ZMOb-JIH/1822/3 OFR/ZMOb/00
04/19 

Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu 
Ostrava-Jih na rok 2019 

0036/ZMOb-JIH/1822/3 OSR/ZMOb/00
04/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin” v rámci 
programu Regenerace veřejných prostranství na 
sídlištích 

0037/ZMOb-JIH/1822/3 OSR/RMOb/00
08/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt “Sociální 
pracovník ve škole” v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost 

0038/ZMOb-JIH/1822/3 OSK/ZMOb/00
01/19 

Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací 
listině příspěvkových organizací ve školství 
a kultuře 

0039/ZMOb-JIH/1822/3 OPR/ZMOb/00
08/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení 
- V.Š. 

0040/ZMOb-JIH/1822/3 OPR/ZMOb/00
07/19 

Hromadný odpis pohledávek po zemřelých 

0041/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
07/19 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 

0042/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
08/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Skleníku 

0043/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
06/19 

Stanovisko k záměru prodeje Rekreačního střediska 
Skalice u Frýdku-Místku 

0044/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
13/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

0045/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
10/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Moravská x Knejzlíkova 
x Komarovova 

0046/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
14/19 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

0047/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
09/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. 
Hrabůvka 

0048/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
15/19 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Klegova 

0049/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
16/19 

Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 

0050/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
12/19 

Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 

0051/ZMOb-JIH/1822/3 OMJ/ZMOb/00
17/19 

Záměr na prodej bytových jednotek a podílů 
na společných částech domu č. p. 1440 
a zastavěném pozemku p. č. st. 1182 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 
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0052/ZMOb-JIH/1822/3 OSK/ZMOb/00
02/19 

Poskytnutí finančního daru 91 600 Kč - Vítězný 
projekt Společně tvoříme JIH!!! “Z15 - Vybavení 
dřevařské dílny pro klienty sociální služby” 

0053/ZMOb-JIH/1822/3 OPVO/ZMOb/0
014/19 

Návrh obecně závazné vyhlášky - hazard 

  
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

Materiál 
  

Název 

 OPVO/ZMOb/0
015/19 

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky 
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(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0004/19 
Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0035/ZMOb-JIH/1822/3 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
a) opravu schváleného rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, spočívající ve 

- snížení neinvestičního transferu ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na pol. 4112 
o 2 088 tis. Kč 
- snížení rozpočtové rezervy na § 6409, pol. 5901 o 2 088 tis. Kč 

- snížení účelové rezervy na krizové stavy § 5212, pol. 5901 o 898 tis. Kč 
- zvýšení rezervy na krizová opatření § 5213, pol. 5903 o 898 tis. Kč 

b) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 po opravě dle příloh č. 1-5 v členění: 

příjmy celkem           931 612 tis. Kč 
financování              297 700 tis. Kč 
zdroje celkem          1 229 312 tis. Kč 
běžné výdaje             960 828 tis. Kč 
kapitálové výdaje        268 484 tis. Kč 
výdaje celkem          1 229 312 tis. Kč 

  
 (zn. předkl.) 

OSR/ZMOb/0004/19 
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň 
Savarin” v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
  
Usnesení číslo: 0036/ZMOb-JIH/1822/3 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka” dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

  
2) rozhodlo 

  
podat žádost o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro dílčí 
projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin” 
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3) schvaluje 

  
dofinancování projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů 
a plné výši nákladů neuznatelných, za podmínky úspěšnosti projektu 

  
 (zn. předkl.) 

OSR/RMOb/0008/19 
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Sociální pracovník ve škole” v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 0037/ZMOb-JIH/1822/3 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
podat žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt “Sociální pracovník 
ve škole” 

  
2) schvaluje 

  
předfinancování a spolufinancování projektu “Sociální pracovník ve škole” dle důvodové 
zprávy, za podmínky získání dotace z Operačního programu Zaměstnanost 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/ZMOb/0001/19 
Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací 
ve školství a kultuře 
  
Usnesení číslo: 0038/ZMOb-JIH/1822/3 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a 
kultuře k 31.12.2018 k níže uvedeným příspěvkovým organizacím, dle důvodové zprávy: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace 
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Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace 

Mateřská škola Volgogradská 4, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace 
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Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace 

Mateřská škola A. Gavlase 12A, Ostrava - Dubina, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace 

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace  

  
2) zmocňuje 

  
místostarostku městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Přílohy 
č. 3 ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových organizací 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0008/19 
Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - V.Š. 
  
Usnesení číslo: 0039/ZMOb-JIH/1822/3 

OPR 

k usnesení č. 0385/RMOb-JIH/1822/8 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout XXXX XXXX , nar. XXXXX příslušenství ve výši 80 % z celkové dlužné částky, 
což činí částku 23 132 Kč, avšak za podmínky, že řádně uhradí zbývajících 20 % dlužné 
částky, tj. 5 783 Kč dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0007/19 
Hromadný odpis pohledávek po zemřelých 
  
Usnesení číslo: 0040/ZMOb-JIH/1822/3 

OPR 

k usnesení č. 0384/RMOb-JIH/1822/8 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
odepsat pohledávky po zemřelých v celkové výši 6 811 512,99 Kč, dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0007/19 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0041/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 225/7 ostatní plocha, zeleň 
o výměře 25 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout 
o záměru města neprodat uvedený pozemek 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0008/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Skleníku 
  
Usnesení číslo: 0042/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č.st. 1687/17 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 22 m2  a p.č.st. 1687/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Skleníku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením 
městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru 
města neprodat uvedené pozemky 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0006/19 
Stanovisko k záměru prodeje Rekreačního střediska Skalice u Frýdku-Místku 
  
Usnesení číslo: 0043/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  souhlasné stanovisko k záměru města prodat 

• pozemek p.č.st. 919 o výměře 89 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba bez čp/če – bydlení, 
• pozemek p.č.st. 920 o výměře  88 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba bez čp/če – jiná st., 
• pozemek p.č.st. 944 o výměře  53 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba č.e. 124 – rod. rekr., 
• pozemek p.č.st. 945 o výměře  53 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba č.e. 125 – rod. rekr.,  
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• pozemek p.p.č. 1065/1 o výměře 2022 m2 – zemědělský půdní fond – trvalý travní 
porost, 
• pozemek p.p.č. 1065/2 o výměře 887 m2 – zemědělský půdní fond - zahrada, 

včetně všech jejich součástí a příslušenství, 

vše v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města prodat uvedené nemovité věci včetně všech jejich součástí 
a příslušenství 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0013/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 0044/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň, 
dle geometrického plánu č. 1511-426/2018 označen jako p.č.st. 2286 o výměře 6 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Cholevova, pod stavbou kioskové trafostanice, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0010/19 
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská 
x Knejzlíkova x Komarovova 
  
Usnesení číslo: 0045/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 566/68 ostatní plocha, 
zeleň o výměře cca 750 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská x Knejzlíkova 
x Komarovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu 
Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený 
pozemek 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0014/19 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 0046/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 1022/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v rozsahu daném zákresem, o max. výměře 106 m² v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Hulvácká, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu dle důvodové zprávy a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru 
města neprodat část dotčeného pozemku 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0009/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
garáže v k.ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0047/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, 
stojící na pozemku p.č.st. 1147 v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0015/19 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova 
  
Usnesení číslo: 0048/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 485/20 ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova, o výměře cca 168 m², dle zákresu v situačním snímku, 
který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout 
o záměru města neprodat uvedenou část pozemku 

 

(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0016/19 
Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 0049/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 1474-398/2017, odděleného 
a nově označeného jako p.p.č. 215/50 ostatní plocha, zeleň o výměře 476 m² v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova, do vlastnictví společnosti ELMONTEX a.s., IČO 471 55 086, se sídlem 
Vratimovská 335/69, Kunčičky, 718 00 Ostrava, za kupní cenu ve výši 546 448 Kč + zákonná 
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sazba DPH za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 1 500 Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práv do katastru 
nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ostravy, jako vlastníka veřejného osvětlení, spočívající v právu mít 
umístěno, udržovat, provozovat, opravovat veřejné osvětlení a vstupovat a vjíždět na pozemek 
za účelem údržby a oprav veřejného osvětlení umístěného v části pozemku p.p.č. 215/50 v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1474-398/2017, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč + zákonná sazba DPH 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy 
č. 3 tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0012/19 
Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 0050/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k převodu části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
o předpokládané výměře 2400 m2 v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 materiálu, dle 
důvodové zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0017/19 
Záměr na prodej bytových jednotek a podílů na společných částech domu č. p. 1440 
a zastavěném pozemku p. č. st. 1182 v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 
  
Usnesení číslo: 0051/ZMOb-JIH/1822/3 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat bytové jednotky, vymezené ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., a k těmto 
jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy č. p. 1440 a na 
zastavěném pozemku p. č. st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu 
Ostrava-Jih 
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č. byt. jednotky          podíl na společných částech domu a zastavěném pozemku 

1440/1                       7260/235999 
1440/2                       3766/235999 
1440/3                       7282/235999 
1440/4                       7221/235999 
1440/5                       3632/235999 
1440/6                       5076/235999 
1440/7                       3756/235999 
1440/8                       7312/235999 
1440/9                       3648/235999 
1440/10                     5022/235999 
1440/11                     3726/235999 
1440/12                     7286/235999 
1440/13                     3742/235999 
1440/14                     5038/235999 
1440/15                     3672/235999 
1440/16                     7248/235999 
1440/17                     3678/235999 
1440/18                     5156/235999 
1440/19                     3806/235999 
1440/20                     7251/235999 
1440/21                     3681/235999 
1440/22                     5068/235999 
1440/23                     3718/235999 
1440/24                     7336/235999 
1440/25                     3766/235999 
1440/26                     5068/235999 
1440/27                     3718/235999 
1440/28                     7275/235999 
1440/29                     3704/235999 
1440/30                     5068/235999 
1440/31                     3718/235999 
1440/32                     7340/235999 
1440/33                     3770/235999 
1440/34                     5071/235999 
1440/35                     3718/235999 
1440/36                     7251/235999 
1440/37                     3678/235999 
1440/38                     5160/235999 
1440/39                     3806/235999 
1440/40                     7251/235999 
1440/41                     3678/235999 
1440/42                     5035/235999 
1440/43                     3681/235999 
1440/44                     7215/235999 
1440/45                     3771/235999 
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1440/46                     5120/235999 
1440/47                     3756/235999, 
a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí 
smlouvě nájemní složili zálohu na kupní cenu bytové jednotky, případně zájemcům, na které 
byly postoupeny práva a povinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě 
nájemní kromě bytové jednotky č. 1440/5, která bude prodána formou výběrového řízení 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0002/19 
Poskytnutí finančního daru 91 600 Kč - Vítězný projekt Společně tvoříme JIH!!! “Z15 -
Vybavení dřevařské dílny pro klienty sociální služby” 
  
Usnesení číslo: 0052/ZMOb-JIH/1822/3 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí finančního daru organizaci PRAPOS, z.s., Pavlovova 1625/65, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 270 11 283, DIČ CZ27011283, v celkové hodnotě 91 600 Kč, dle 
důvodové zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0014/19 
Návrh obecně závazné vyhlášky - hazard 
  
Usnesení číslo: 0053/ZMOb-JIH/1822/3 

OPVO 

k usnesení č. 0489/RMOb-JIH/1822/10 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s návrhem obecně závazné vyhlášky regulující provozování hazardu na území statutárního 
města Ostravy v předloženém znění 

  
 

 


