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Přehled usnesení 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 13. 9. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0354/12 1. Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0355/12 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0356/12 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0357/12 4. Podpora vzniku nové pobočky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí
veřejné finanční podpory, účelové dotace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0358/12 5. Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0359/12 6. Prodej pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0360/12 7. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0361/12 9. Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0362/12 10. Zveřejnění záměru na prodej pozemků pod čerpací stanicí pohonných hmot, k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0363/12 11. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v cizím vlastnictví v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0364/12 12. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0365/12 13. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova a k.ú. Hrabůvka, ul.
Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0366/12 14. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0367/12 15. Změna vyvolávací ceny u prodeje bytových jednotek s podílem na zast. pozemcích
na ul. A. Gavlase 6, Závoří 21 a Krestova 21 formou veřejné dobrovolné dražby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0368/12 16. Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 dle jednotlivých správců DaBF (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

0369/12 17. Odpis nedobytné pohledávky (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0370/12 18. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0371/12 19. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0372/12 20. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0373/12 21. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0374/12 22. Úprava Zřizovací listiny MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0375/12 23. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání, konaného dne 15. 9.
2011,
do 11. zasedání, konaného dne 14. 6. 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0376/12 24. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 8. Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0354/12  
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Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2012

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2012

0355/12  
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Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují převody z vlastních fondů HČ ORJ 6, pol. 4131 o 21 848 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5331 o 1 147 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341 o 20 701 tis. Kč

0356/12  
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Návrh rozpočtového opatření č. 2

Zastupitelstvo městského obvodu
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schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 3112 o 35 000 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121 o 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 600 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 2 700 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 3 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5171 o 600 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5169 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 6121 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5171 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 2 480 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 220 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121 o 750 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 1 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 8 047 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5137 o 350 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 115 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171 o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 900 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 1 300 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909 o 8 750 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5909 o 1 538 tis. Kč (rozpočtová rezerva)

0357/12  
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Podpora vzniku nové pobočky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu -
poskytnutí veřejné finanční podpory, účelové dotace

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh,
příspěvkové organizaci se sídlem Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, IČ 75080516 v celkové výši 1
mil.Kč , s účelem použití na částečné krytí mzdových nákladů včetně odvodů zaměstnanců
Středska volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, pobočky V Zálomu 1, Ostrava-
Zábřeh, a to poskytnutím postupným:

1. splátka v roce 2012 ve výši 180 tis.Kč
2. splátka v roce 2013 ve výši 540 tis.Kč
3. splátka v roce 2014 ve výši 280 tis.Kč

zmocňuje

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

0358/12  
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Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu části pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 269 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih  (
nově odděleno  dle geometrického plánu jako pozemek p.p.č.348/14, ostatní plocha, zeleň o
výměře 269 m2)   za účelem užívání zahrady, za kupní cenu 890,- Kč/ m2  , za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1500,- Kč, úhrady poplatků za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1000,-  Kč a za úhradu nákladu za vypracování
geometrického plánu ve výši Kč 5520,- Kč

0359/12  
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Prodej pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

3



prodat  část pozemku p.p.č. 101/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleném geometrickým
plánem č. 365-323/2011 ze dne 17.01.2012 a nově označeném jako  p.p.č. 101/77 ostatní plocha,
ostatní komunikace  o výměře 2 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, do vlastnictví společnosti HVB
Leasing Czech Republic s.r.o., IČ 62917188, se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 14/3201, za
kupní cenu ve výši  2.600,- Kč,  za podmínky úhrady správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč

0360/12  
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Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji pozemku p.p.č. 426/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 56 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Nová, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, do vlastnictví společnosti SIMPLY
ONE s.r.o., IČ: 25395483,  se sídlem Boleslavova 901/7, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory,  za
kupní cenu ve výši 40.000 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 1.500 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000
Kč

0361/12  
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Prodej domu a pozemku na ul. Kischova 11, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2335 na pozemku parc. č. st. 3271 na ulici Kischova č. or. 11 a o
úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3271 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 220 m2, v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4.
2001, v platném znění, právnické osobě Bytové družstvo Kischova 11, Ostrava, se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Kischova 2335/11, PSČ 700 30, IČ 294 46 929, za kupní cenu domu 5.581.040,-- Kč, za
kupní cenu pozemku 66.000,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč

0362/12  
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Zveřejnění záměru na prodej pozemků pod čerpací stanicí pohonných hmot, k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k záměru prodeje pozemků st.p.č. 2090, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č.
2091, zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2092, zastavěná plocha a nádvoří, dále p.p.č.
198/5,ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 936/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v ul. Místecká v
k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava –
Jih

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje předmětných
pozemků

0363/12  
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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. 1146 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 23 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.

0364/12  
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Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Zastupitelstvo městského obvodu

4



vydává

kladné stanovisko k záměru prodeje pozemku st.p.č. 4749 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
116 m2 a části pozemků p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 613/92 ostatní plocha,
jiná plocha o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku
pod nemovitostí a užívání přístupu a příjezdu k nemovitosti

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej dotčených
pozemků

0365/12  
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Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova a k.ú. Hrabůvka,
ul. Mitušova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko ke  zveřejnění záměru na prodej

a) části pozemku p.p.č. 734/1 ostatní plocha o výměře 10 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Horymírova
b) části pozemku 331/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Hrabůvka,  ul. Mitušova

ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej  částí dotčených
pozemků

0366/12  
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Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění  záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/74 ostatní plocha, zeleň o
výměře 129 m2 a p.p.č. 101/75 ostatní plocha, zeleň o výměře 301 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem sjednocení vlastnictví k nemovitostem u nákupního centra PENNY market
a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej

0367/12  
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Změna vyvolávací ceny u prodeje bytových jednotek s podílem na zast. pozemcích
na ul. A. Gavlase 6, Závoří 21 a Krestova 21 formou veřejné dobrovolné dražby

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o změně vyvolávací ceny ze 100% odhadní ceny na 70% odhadní ceny u prodeje bytových
jednotek formou veřejné dobrovolné dražby, a to:

1) bytové jednotky č. 34/13 v domě č.p. 34, ul. A. Gavlase 6
2) bytové jednotky č. 3021/59 v domě č.p. 3021, ul. Závoří 21
3) bytové jednotky č. 1301/4 v domě č.p. 1301, ul. Krestova 21

0368/12  
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Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 dle jednotlivých správců
DaBF

Zastupitelstvo městského obvodu

5



schvaluje

úpravu plánu výnosů a nákladů na r. 2012 pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrava-Jih
 a plánu jmenovitých akcí na r. 2012 dle jednotlivých lokalit DaBF v rozsahu předloženého návrhu

0369/12  
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Odpis nedobytné pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávky vzniklé z titulu porušování mandátní smlouvy bývalým pověřeným
správcem DaBF společností EMATEC spol. s.r.o. "v likvidaci"  v celkové výši 311.466,26 Kč, dle
důvodové zprávy

0370/12  
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Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- panu A. L., za pronájem bytu na ul. Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60.668 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.643 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 1.599,10 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7.927 Kč za náklady řízení,
- paní A. T., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 52.464 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 5.335 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 5.430,10 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 5.770,60 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 8.066 Kč za náklady řízení,
- paní H. T., za pronájem bytu na ul. Mňukova 785/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 34.399 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 6.280 Kč za náklady řízení,
- paní I. B., za pronájem bytu na ul. Čujkovova1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30.257 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 9.451,50 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 884,90 Kč za
náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 4.400 Kč za náklady řízení,
- paní I. M., za pronájem bytu na ul. Mňukova 485/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 35.194 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.512,10 Kč s příslušenstvím za fakturu na pořízení
elektrického vařiče a jeho instalaci a ve výši 6.050 Kč za náklady řízení,
- paní Ž. V., za pronájem bytu na ul. U Studia 2855/1, Ostrava-Zábřeh, ve výši 77.403 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 6.124 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 437,90 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu, ve výši 18.982 Kč za náklady na opravu
bytu a ve výši 6.308 Kč za náklady řízení,
- panu J. R. S. R.i, za pronájem bytu na ul. Hulvácká 1399/12, Ostrava-Zábřeh, ve výši 22.822 Kč
s příslušenstvím za nájemné a ve výši 4.260 Kč za náklady řízení,
- panu Z. R., za pronájem bytu na ul. Sarajevova 1806/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 36.514 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4.084,10 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši
5.000 Kč za náklady řízení,
- panu O. T., za pronájem bytu na ul. Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 87.118 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.774 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 266.494 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 5.508,20 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši
9.830 Kč za náklady řízení,
- panu J. S., za pronájem bytu na ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve výši 59.663 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2.268,60 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši
7.352 Kč za náklady řízení,
- paní E. M., za pronájem bytu na ul. Palkovského 1358/21, Ostrava-Zábřeh, ve výši 31.071 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 37.031 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 6.092 Kč za náklady
řízení,
- paní J. P., za pronájem bytu na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 51.585 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 17.198 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
ve výši 9.013,20 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 9.510 Kč za náklady řízení,
- panu V. K. a paní H. K., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, ve výši
41.047 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.504 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z
vyúčtování služeb a ve výši 12.455 Kč za náklady řízení,
- paní K. K., za pronájem bytu na ul. Petruškova 2765/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši 358.018 Kč za
poplatek z prodlení a ve výši 7.492,50 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu,
- paní B. Č., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 31.543 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 11.725 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 743,40 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 5.124 Kč za náklady řízení,
- paní K. K., za pronájem bytu na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50.981 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 30.460 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 5.436 Kč za náklady
řízení,
- panu V. M., panu M. B. a paní L. B., za pronájem bytu na ul. Bedrnova 2883/6, Ostrava-Zábřeh,
ve výši 86.971 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.904 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z
vyúčtování služeb a ve výši 7.643 Kč za náklady řízení,
- paní L. F., za pronájem bytu na ul. U Studia 2856/3, Ostrava-Zábřeh, ve výši 43.214 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 107.549 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 2.074 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7.532 Kč za náklady řízení,
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- panu L. B., za pronájem bytu na ul. Bedrnova 2881/2, Ostrava-Zábřeh, ve výši 135.993,30 Kč s
příslušenstvím za "ušlé nájemné", ve výši 9.826 Kč za úrok z prodlení, ve výši 5.479 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7.124 Kč za náklady řízení,
- panu J. Š. a paní V. Š., za pronájem bytu na ul. Jedličkova 1356/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši
49.092 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 7.589,10 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši
5.160 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0371/12  
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Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- panu O. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 51.324 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2.149 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 7.721,55 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 7.587,90 Kč za náklady řízení,
- panu L. H., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1587/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 23.062 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1.400 Kč za náklady řízení,
- panu J. K., za pronájem bytu na ul. Smirnovova 1641/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.881,50 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 140.383 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 11.021 Kč za
náklady řízení,
- panu P. M., za pronájem bytu na ul. Smirnovova 1645/15, Ostrava-Zábřeh, ve výši 69.063 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 27.790,50 Kč za fakturu na úhradu neoprávněného odběru
elektrické energie, ve výši 9.808,60 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 6.110 Kč za
náklady řízení,
- panu M. V., za pronájem bytu na ul. Hasičská 912/24, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 102.968,98 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 14.642,90 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb a ve výši 5.050 Kč za náklady řízení,
- panu S. F., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 1566/15, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 19.901,16 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 8.834,91 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb, ve výši 167.488 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 10.757,50 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 2.540 Kč za náklady řízení,
- panu R. Z., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 308/40, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.969,78 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, za pronájem bytu na ul. Závodní 927/33,
Ostrava-Hrabůvka, ve výši 107.128 Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 5.900 Kč za náklady
řízení,
- panu J. U., za pronájem bytu na ul. Hasičská 476/37, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 50.329,01 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4.707.10 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb, ve výši 3.128 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 9.291 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 2.640 Kč za náklady řízení,
- panu F. P., za pronájem bytu na ul. Závodní 926/35, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 109.495,70 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.833 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb a
ve výši 4.781Kč,
- paní Š. P., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 132.549 Kč za
poplatek z prodlení,
- panu J. M., za pronájem bytu na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 112.087 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 40.881 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 4.826 Kč za náklady
na opravu bytu a ve výši 9.422 Kč za náklady řízení,
- panu B. Ž., za pronájem bytu na ul. P. Lumumby 2329/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 21.330 Kč s
příslušenstvím za "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy

0372/12  
20

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. prominout poplatek z prodlení  
- panu D. F. (dříve P.), za byt na ul. Averinova 1683/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60 %, tj. 17.435
Kč,
- paní L. K., za byt na ul. Svornosti 2297/39, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60 % , tj. 50.761 Kč,

II. neprominout poplatek z prodlení
- panu Z. P. a paní M. P., za byt na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 288.830 Kč,
- paní L. M., za byt na ul. B. Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, ve výši 142.225 Kč,
- paní M. R., za byt na ul. Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les, ve výši 42.727 Kč, dle důvodové
zprávy

0373/12  
21

Uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo
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I. o uzavření splátkového kalendáře s panem J. B., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, na
úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 58, vel.0+1, standard, na ul.
Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po
dobu 22 měsíců počínaje měsícem zářím 2012, poslední 23. splátka je stanovena ve výši 350 Kč,

II. o udělení výjimky z usn. č. 538/8 Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 13.05.1999 paní
M. M., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, a o uzavření splátkového kalendáře na úhradu
dlužného nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu č. 57, vel. 0+1, standard, na
ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.250 Kč, a to
po dobu 25 měsíců počínaje měsícem zářím 2012, poslední 26. splátka je stanovena ve výši 321
Kč, dle důvodové zprávy

0374/12  
22

Úprava Zřizovací listiny MSOJ

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih dle předložené důvodové zprávy.

0375/12  
23

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání,
konaného dne 15. 9. 2011,
do 11. zasedání, konaného dne 14. 6. 2012

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání, konaného
dne 15. 9. 2011, do 11. zasedání, konaného dne 14. 6. 2012 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

509/9, bod 4) ze dne 28. 2. 2008
204/7 ze dne 15. 9. 2011
213/7 ze dne 15. 9. 2011
218/8 ze dne 8. 12. 2011
292/9 ze dne 8. 3. 2012
293/9 ze dne 8. 3. 2012
294/9 ze dne 8. 3. 2012
332/10 ze dne 17. 5. 2012

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

362/7, bod 2 ze dne 1. 11. 2007
509/9, bod 1) ze dne 28. 2. 2008
613/12, bod 3) ze dne 14. 8. 2008
968/24 ze dne 16. 9. 2010
93/4 ze dne 10. 3. 2011
342/11 ze dne 14. 6. 2012

0376/12  
24

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního, 11. zasedání zastupitelstva
městského obvodu, konaného dne 14. 6. 2012.

8



Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

8 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a  část pozemku p.p.č.
1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 340 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
 odděleného geometrickým plánem č. 2788-68/2011  a nově označeného jako p.p.č. 1441/4 ostatní
plocha, jiná plocha, do vlastnictví společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: 00560936, se sídlem Paskov,
Mitrovická č. 37, za celkovou kupní cenu  ve výši  395.000,- Kč, za podmínky  stanovení smluvní
pokuty ve výši 200.000,- Kč pro případ výstavby nebo rozšíření stávající občanské vybavenosti
restauračním zařízením umístěným na pozemek p.p.č. 1441/1ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to na dobu 10 let ode dne nabytí předmětného pozemku a dále za
podmínky úhrady správního poplatku ve výši 1000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého
posudku ve výši 1.500,- Kč
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