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Přehled usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 17. 5. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0305/10 1. Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0306/10 2. Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2011 - závěrečný účet (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

0307/10 3. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0308/10 4. Návrh na doplnění OZV č. 11/2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0309/10 5. Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitosti (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0310/10 6. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2011 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

0311/10 7. Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí  veřejné finanční
podpory - účelové dotace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0312/10 8. Źádost o prominutí vrácení finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

0313/10 9. Prominutí smluvní pokuty s příslušenstvím za pronájem nebytového prostoru (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0314/10 10. Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2011 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0315/10 11. Odpis pohledávky po zemřelém (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0316/10 12. Prominutí poplatku, úroku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0317/10 13. Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2011 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0318/10 14. Bezúplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0319/10 15. Nabytí nemovitostí darem, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0320/10 16. Nabytí nemovitostí darem, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0321/10 17. Prodej částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0322/10 18. Prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0323/10 19. Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0324/10 20. Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0325/10 21. Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0326/10 22. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodimcevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0327/10 23. Výkup nemovitostí v kat.území Zábřeh nad Odrou, likalita Pavlovova x Plzeňská x Kpt. Vajdy (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0328/10 24. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0329/10 25. Zveřejnění záměru na prodej  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0330/10 26. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v cizím vlastnictví v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0331/10 27. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0332/10 OR Podněty k revokaci usnesení zastupitelstva (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0333/10 OR Dopis občana města Ostravy (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0305/10  
1

Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku v rámci území MOb Ostrava-Jih v roce 2011 a porovnání s rokem 2010
2/ Zprávu Městské policie Ostrava k bezpečnostní situaci na území městského obvodu Ostrava-Jih v
roce 2011
3/ Zprávu Prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2012 a
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apeluje

na vládu ČR, aby zajistila financování Ministerstva vnitra tak, aby nedocházelo k personálnímu
omezování stavu  bezpečnostních složek ČR, které se negativně projevuje na růstu obav občanů v
oblasti zajištění bezpečnosti.

0306/10  
2

Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2011 - závěrečný účet

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)
celoroční hospodaření  a  závěrečný účet  m.o. Ostrava-Jih
za rok 2011, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání  hospodaření  m. o.  Ostrava-Jih  za rok 2011,
a to bez výhrad

2)
blokaci   prostředků   v  objemu  16.298.081,60  Kč
pro účely financování domovního a bytového fondu

0307/10  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 56 494 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2011)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5166, UZ 11 o 2 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 3 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 4 700 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 11 o 3 840 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169, UZ 11 o 160 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 11 o 612 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 285 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121,ORG 1045, UZ 11 o 27 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11 o 71 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11 o 81 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, UZ 11 o 408 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 11 o 230 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 150 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121,ORG 1046, UZ 11 o 5 730 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121,ORG 1047, UZ 11 o 4 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 5171,ORG 1047, UZ 11 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121,ORG 1048, UZ 11 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121,ORG 1049, UZ 11 o 8 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169, UZ 11 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171, UZ 11 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169, UZ 11 o 728 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 11 o 3 400 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 382 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 11 o 1 590 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130, UZ 11 o 12 000 tis. Kč

0308/10  
4

Návrh na doplnění OZV č. 11/2011

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0264/9 ze dne 8. 3. 2012,

schvaluje

návrh na doplnění OZV č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů,
interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města
Ostravy a to v čl. 1 odst. 1, kdy za text "- v městském obvodu Svinov" se vkládá text "-na území
celého městského obvodu Ostrava-Jih      
s výjimkou ulic:

Plzeňská
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Horní
Výškovická
Dr. Martínka.

0309/10  
5

Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti.

0310/10  
6

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2011

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výsledky hospodaření za rok 2011 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle příloh materiálu

schvaluje

zlepšené výsledky hospodaření za rok 2011 a jejich rozdělení dle přílohy č. 1 příspěvkových
organizací  ve školství a kultuře zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih

0311/10  
7

Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí
 veřejné finanční podpory - účelové dotace

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 0267/9 ze dne 8.března 2012 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo
o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti kultury Kulturnímu domu Akord
Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 479 73 145 na realizaci
projektů "Letní festival kultury 2012" ve výši 10.000,-Kč a "Fajn FOTO fest 2012" ve výši 5.000,-Kč

rozhodlo

o poskytnutí  veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti kultury Domu kultury AKORD
Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem  nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 479 73 145 ve výši Kč
15.000,- na realizaci projektu "Letní festival kultury 2012"

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy o poskytnutí
účelové dotace

0312/10  
8

Źádost o prominutí vrácení finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o vrácení neoprávněně čerpaných finančních prostředků na realizaci projektu "Solná jeskyňka" ve
výši  5.903,- Kč, č. smlouvy 13/021/103/11,    Občanským sdružením Pohádka, Ostrava-Zábřeh, se
sídlem Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 26597110, poskytovateli účelové dotace
Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih

0313/10  
9

Prominutí smluvní pokuty s příslušenstvím za pronájem nebytového prostoru

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s prominutím smluvní pokuty ve výši 118.427,50 Kč a příslušenství k uhrazené pohledávce, vzniklé
z titulu pohledávky za pronájem nebytového prostoru k objektu na ul. Na Mýtě 1556/10 dle
nájemní smlouvy č. 2/b032/49/00 panu J.  K..
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0314/10  
10

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2011

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

- vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2011 dle předložené důvodové zprávy
- odvod výsledku hopodaření střediska garážových stání ve výši 490 062,27 Kč do rozpočtu
zřizovatele
- přidělení výsledku hospodaření střediska 10-technická správa ve výši 159 865,34 Kč do
rezervního fondu
- rozdělení výsledku hospodaření ostatních středisek v členění: 149 272,00 Kč do fondu odměn a 37
318,93 Kč do rezervního fondu

0315/10  
11

Odpis pohledávky po zemřelém

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:

- panu R. V. za pronájem bytu na ul. Petruškova  2763/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 29 380 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 2 460 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0316/10  
12

Prominutí poplatku, úroku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. neprominout úrok z prodlení
- paní M. Š., za pronájem nebytových prostor na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, ve
výši 40 773,10 Kč,

II. neprominout poplatek z prodlení
- paní M. J. a panu M. J. za byt na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 50 633 Kč, dle
důvodové zprávy

0317/10  
13

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2011

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) vyhodnocení správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2011 dle jednotlivých
spravovaných lokalit DaBF
2) převod výsledku hospodaření r. 2011 ve výši 130.308.612,69 Kč na účet jmění účetní jednotky
3) odvod výsledku hospodaření ve výši 52.024.015,69 Kč do rozpočtu Městského obvodu
Ostrava-Jih
4) zaúčtování neodvedené části výsledku hospodaření r. 2011 ve výši 3.092.613,51 Kč na účet
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
5) odvod daně z příjmů z hospodářské činnosti za r. 2011 ve výši 31.290.910,- Kč do rozpočtu
Městského obvodu Ostrava-Jih
v rozsahu předloženého materiálu

0318/10  
14

Bezúplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o nepřijetí bezúplatného nabytí stavby parkovacích stání k restauraci Citadela, provozované v
objektu občanské vybavenosti na ul. Volgogradská 61A o výměře 65 m2 na pozemku p.p.č. 783/4
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, z vlastnictví společnosti
ARMITANO s.r.o., IČ: 26857651, se sídlem Poděbradova 27/826, Ostrava – Moravská Ostrava do
vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní
hodnotě 98.000,- Kč vč. DPH

0319/10  
15

Nabytí nemovitostí darem, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo
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A) nabýt darem – pozemky parc.č. 71/180 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 18 m2,
parc.č. 71/191 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 13 m2 (odděleno GP z parc.č. 71/156
ostatní plocha-jiná plocha), parc.č. 71/192 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1 m2
(odděleno GP z parc.č.71/177 ostatní plocha-jiná plocha) vč. stavby komunikace a kontejnerového
stání, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana, od společnosti  společnosti CANABA Development
s.r.o., IČ: 26774488, se sídlem Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4, v účetní hodnotě 99.013 Kč, za
podmínky předchozího souhlasu rady města

B) nenabýt darem - stavbu chodníku pro pěší situovaného na pozemku parc.č. 71/120 ostatní
plocha-ostatní komunikace dle důvodové zprávy

0320/10  
16

Nabytí nemovitostí darem, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o budoucím nabytí daru – pozemku parc.č. 806/8 orná půda o výměře 5543 m2 (odděleno GP z
parc.č. 806/6 orná půda o výměře 10899 m2, parc.č. 806/8 orná půda o výměře 23313 m2 a
parc.č. 806/9 orná půda o výměře 11605 m2) vč. stavby obslužné komunikace, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická, od společnosti Podolí Development, a.s., IČ: 27821196, Poděbradova
956/36, 702 00 Moravská Ostrava, po dokončení akce „Inženýrské sítě a komunikace RD Podolí –
Výškovice“, za podmínky předchozího souhlasu rady města

0321/10  
17

Prodej částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji částí pozemku p.p.č. 243/23 ostatní plocha–zeleň o výměře 32 m2, odděleného
geometrickým plánem č. 1201-244/2011 ze dne 13.5.2011, s novým označením jako pozemky
p.č.st. 2242 zast.plocha o výměře 4 m2, p.č.st. 2243 zast.plocha o výměře 4 m2, p.č.st. 2244
zast.plocha o výměře 4 m2, p.č.st. 2245 zast.plocha o výměře 4 m2, p.č.st. 2246 zast.plocha o
výměře 4 m2, p.č.st. 2247 zast.plocha o výměře 4 m2, p.č.st. 2248 zast.plocha o výměře 4 m2,
p.č.st. 2249 zast.plocha o výměře 4 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.  Hrabůvka, ul. Jubilejní, za účelem ucelení vlastnictví k
nemovitostem ve vlastnictví žadatele – pozemky pod přístavbou lodžií k bytovému domu, do
vlastnictví Bytového družstva Jubilejní 105, IČ: 25897985, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Jubilejní
656/105, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem 9.600 Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč a úhrady poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

0322/10  
18

Prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji pozemků parc.č. 740/123 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, pozemku parc.č.
740/124  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 a pozemku parc.č. 740/125 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 79 m2 (vzniklé oddělením z pozemků parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná
plocha a pozemku parc.č. 740/39 ostatní plocha-ostatní komunikace dle GP ze dne 13.10.2011), za
účelem užívání pod stavbou schodiště, 3 parkovacích míst a manipulační plochy u objektu bydlení
č.pop. 214, ul. Staňkova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, do vlastnictví společnosti MV Elektrárna, spol. s r.o., IČ:
26791501, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 27/128, PSČ 702 00, za kupní cenu ve
výši  99.000 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.400 Kč a
úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

0323/10  
19

Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha-zeleň o výměře 33 m2 oddělené
geometrickým plánem č. 899-33/2011 ze dne 7.7.2011 a nově označené jako pozemek parc.č.
793/409 zastavěná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k
nemovitostem ve vlastnictví žadatele - pozemek pod dostavbou vstupu do bytového domu, do
vlastnictví Bytového družstva Výškovická 178, IČ: 26848368, Výškovická 508/178, 700 30 Ostrava
– Výškovice, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, celková cena 9.900 Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.500 Kč a úhrady poplatku za vklad
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vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

0324/10  
20

Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2300 na pozemku parc. č. st. 3250 na ulici Jiskřiček č. or. 1 a o
úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3250 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 212 m2, v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění  a dle "Zásad
prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě Bytové družstvo
Jiskřiček 1, Ostrava, se sídlem Ostrava, Jiskřiček 2300/1, PSČ 700 30, za kupní cenu domu
5.525.270,-- Kč, za kupní cenu pozemku 63.600,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč. Převod domu se uskuteční za podmínky doložení výpisu z
obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku právnické osoby.

0325/10  
21

Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické
osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2212 na pozemku parc. č. st. 3234 na ulici Patrice Lumumby č.
or. 62 a o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 3234 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře
215 m2, v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění  a
dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě Bytové
družstvo P. Lumumby 62, Ostrava, se sídlem Ostrava, P. Lumumby  2212/62, PSČ 700 30, za
kupní cenu domu 7.149.960,-- Kč, za kupní cenu pozemku 64.500,-- Kč a za úhradu nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč.   Převod domu se uskuteční za podmínky
doložení výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku právnické osoby.

0326/10  
22

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodimcevova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu pozemku parc.č.st. 4989 o výměře 26 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rodimcevova, z vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih do
SJM Ing. V. M. a L. M., oba bytem J. Kotase 1177/21, Ostrava-Hrabůvka, za cenu ve výši 58.470,-
Kč a za úhradu nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč a správního poplatku
ve výši 1.000,- Kč.

0327/10  
23

Výkup nemovitostí v kat.území Zábřeh nad Odrou, likalita Pavlovova x Plzeňská x Kpt. Vajdy

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném nabytí níže uvedených nemovitostí v kat. území Zábeh nad Odrou, a to

- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3487/4, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3487/5, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 6101, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy bez č.p. na pozemku parc.č.st. 3491, zastavěná plocha a nádvoří,
- budovy č.p. 2625 na pozemku parc.č.st. 3485, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemku parc.č.st. 3487/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 497 m2,
- pozemku parc.č.st. 3487/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 502 m2,  
- pozemku parc.č.st. 6101, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m2,  
- pozemku parc.č.st. 3491, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 869 m2,  
- pozemku parc.č.st. 3485, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1276 m2,  
- pozemku parc.č.st. 4037, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2,  
- pozemku parc.č.st. 3484, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1198 m2,  
- pozemku parc.č.st. 6190, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2,  
- pozemku parc.č.st. 4034, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 169 m2,  
- pozemku poz.par. č. 612/14, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 70709 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42090 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/58, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6945 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/63, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 404 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/65, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5041 m2,  
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- pozemku poz.parc. č. 612/80, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2426 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 612/85, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 737 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 613/6, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1149 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 654/62, ostatní plocha, silnice, o výměře 845 m2,  
- pozemku poz.parc. č. 2984, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 451 m2,
 
od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ : 451 93 258, se sídlem Vratimovská č.p. 689,
Ostrava-Kunčice, za celkovou kupní cenu ve výši 44.120.000,- Kč, za podmínek uvedených v
upravené důvodové zprávě a za podmínky předchozího souhlasu Rady města Ostravy

0328/10  
24

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2335 na pozemku parc. č. st. 3271 na ulici Kischova č. o.
11 a pozemku parc. č. st. 3271 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 220 m² v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26.
4. 2001, v platném znění

0329/10  
25

Zveřejnění záměru na prodej  pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 458/12 zahrada, ZPF  o
výměře 58 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem výstavby garáže

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej

0330/10  
26

Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v cizím vlastnictví v k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.st. 1163 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka na ul. Plavecká, pod stavbou garáže v cizím vlastnictví

a

žádá

Zastupitelstvo  města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej výše uvedeného
pozemku.

0331/10  
27

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu.

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního,  9. zasedání zastupitelstva
městského obvodu, konaného dne 8. 3. 2012.

0332/10  
OR

Podněty k revokaci usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

dopisy společnosti SYNOT TIP, a.s. a společnosti 3E PROJEKT, a.s., týkající se podnětů k revokaci
usnesení zastupitelstva městského obvodu ve věci doplnění návrhu OZV č. 11/2011

ukládá
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místostarostovi Bc. Radimu Miklasovi zaslat uvedeným společnostem odpovědi na jejich podněty.

0333/10  
OR

Dopis občana města Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

dopis občana města Ostravy, ve věci členky zastupitelstva městského obvodu.
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