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Přehled usnesení 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 6. 12. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0377/13 1. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu na léta 2014 - 2016 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

0378/13 2. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0379/13 3. Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0380/13 4. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství,
kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2013 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

0381/13 5. Žádost o prominutí vrácení části poskytnuté veřejné finanční podpory - účelové dotace za rok 2011 (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

0382/13 6. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0383/13 8. Petice za omezení provozní doby restaurace U Bohuša (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0384/13 9. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0385/13 10. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0386/13 11. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0387/13 12. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0388/13 13. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2013 dle jednotlivých správců DaBF (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

0389/13 14. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0390/13 15. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0391/13 16. Prominutí poplatků z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0392/13 17. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0393/13 19. Prodej pozemků a bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká x Závodní (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0394/13 20. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (1) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0395/13 21. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (2) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0396/13 22. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (3) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0397/13 24. Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0398/13 25. Výkup nemovitosti - pozemku v k.ú Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0399/13 26. Záměr na prodej tělocvičny včetně přilehlých pozemků na ulici Charvátská 10, Ostrava – Výškovice (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0400/13 27. Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku a společných částech domu na
ul. Letecká 38 formou veřejné dobrovolné dražby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0401/13 28. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v cizím vlastnictví v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0402/13 29. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0403/13 30. Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na realizaci VZ č. 53.12 a návrh na nabytí nemovitostí po kolaudaci stavby
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0404/13 31. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0405/13 32. Schválení přijetí dotace na akci "Údržba povrchu cyklostezky C9, trasa A - ul. Proskovická" (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

nepřijato 18. Žádost o uzavření splátkového kalendáře a žádost o zastavení řízení na vyklizení bytu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

nepřijato 23. Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

staženo 7. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0377/13  
1

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu na léta 2014 - 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) rozpočet  m.o. Ostrava-Jih na rok 2013
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   tj.   základní ukazatele
   - příjmy celkem                                      618 002   tis. Kč
   - financování                                          109 647   tis. Kč
   - celkové zdroje                                     727 649   tis. Kč
   - běžné výdaje                                        588 837   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                138 812    tis. Kč
   - celkové výdaje                                     727 649   tis. Kč

2)  příspěvky příspěvkovým organizacím
    na rok 2013 dle předloženého návrhu

3) použití finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2013 dle předloženého návrhu  

4)  poskytnutí veřejné finanční podpory  na rok 2013 ve výši  2 000 tis. Kč
   
5)  rozpočtový výhled na léta 2014-2016

6)  předkládání  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.2013  
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2013 včetně komentáře

0378/13  
2

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2012

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2012

0379/13  
3

Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v
oblasti poskytování sociálních služeb

0380/13  
4

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro
rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

vyhlášení "Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v
oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže
pro rok 2013" dle přílohy materiálu

0381/13  
5

Žádost o prominutí vrácení části poskytnuté veřejné finanční podpory - účelové dotace za rok
2011

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí vrácení části poskytnuté veřejné finanční podpory - účelové dotace ve výši 2.577,- Kč
za rok 2011 občanskému sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Osmačtyřicítka
Ostrava se sídlem Gončarovova 11/1527, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 62348167 dle důvodové zprávy

0382/13  
6

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odpisu pohledávek za:

- P. (Z.) J., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 40.820,--, nákladů řízení ve výši Kč
23.844,-- a smluvní pokuty ve výši Kč 553.348,40
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- M. M., z titulu nezaplaceného nájemného ve výši Kč 21.567,-- a nákladů řízení ve výši Kč 863,--

- B. R., z titulu škody způsobené na majetku SMO MOb Ostrava-Jih ve výši Kč 33.032,35 a nákladů
řízení ve výši Kč 600,--

- S. J., z titulu nezaplaceného nájemného a služby spojené s nájmem ve výši Kč 110.409,-- Kč,
náklady řízení ve výši Kč 6.580,-- a smluvní pokuty ve výši Kč 1.647,--

- S. M., z titulu nezaplaceného nájemného a služby spojené s nájmem ve výši Kč. 16.578,80 a
náklady řízení ve výši Kč 6.290,--

0383/13  
8

Petice za omezení provozní doby restaurace U Bohuša

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

petici za omezení provozní doby restaurace "U Bohouše" na Jičínské ulici v Ostravě-Výškovicích a
text odpovědi na tuto petici, která byla projednána dne 18.10.2012 Radou městského obvodu
Ostrava-Jih, č. usn. 2812/57.

0384/13  
9

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2013 dle předloženého návrhu s doplněním

0385/13  
10

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

"Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněni", pro rok 2013 dle předloženého návrhu

0386/13  
11

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- paní H. G. za pronájem nebytových prostor na ul. Rodimcevova 2058/20, Ostrava-Zábřeh, ve
výši  56.914 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 56.149,80 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z
vyúčtování služeb, ve výši 9.036 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0387/13  
12

Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- paní N. Ch., za pronájem bytu na ul. Petrušova 2764/16, Ostrava-Zábřeh,  ve výši  173.296 Kč s
příslušenstvím, za "ušlé nájemné"  ve výši 18.270 Kč s příslušenstvím a  ve výši 3.800 Kč za
náklady řízení

- panu J. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 39.003 Kč s
příslušenstvím, ve výši 1.746 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb a ve výši
19.480,40 Kč za náklady řízení
dle důvodové zprávy

0388/13  
13

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2013 dle jednotlivých správců DaBF

Zastupitelstvo městského obvodu
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schvaluje

plán výnosů a nákladů na rok 2013 pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrava-Jih a plán
jmenovitých akcí na rok 2013 dle jednotlivých správců DaBF v rozsahu předloženého materiálu

0389/13  
14

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí poplatku z prodlení panu V. F. za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve
výši 60% z 38.715 Kč, tj. 23.229 Kč, dle důvodové zprávy

0390/13  
15

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neprominout
- poplatek z prodlení panu L. K. a pí A. K., za byt na ul. B. Vaclavka 3/1049, Ostrava-Bělský Les,
ve výši 170.763 Kč
- poplatek z prodlení panu M. L. a paní M. L., za byt na ul. V. Vlasákové 968/6, Ostrava-Bělský Les,
ve výši 25.407 Kč, dle důvodové zprávy

0391/13  
16

Prominutí poplatků z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatky z prodlení vyšší než 20 tis. Kč z 95 %, a to  dlužníkům vůči Statutárnímu městu
Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří své dluhy na nájemném a úhradách za plnění
poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před 31.10.2012 a veškeré soudní poplatky uhradí v plné výši
v období od 01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dlužníky, u nichž probíhá
výkon rozhodnutí - exekuce.

0392/13  
17

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o uzavření splátkového kalendáře s p. M. K., bytem V. Vlasákové 17/963, Ostrava-Bělský Les, na
úhradu dlužného nájemného a  služeb  spojených s nájmem bytu na ul. V. Vlasákové 17/963,
Ostrava-Bělský Les,  formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3.000 Kč, to po dobu 36
měsíců, počínaje měsícem prosincem 2012,  poslední 37. splátka  je stanovena ve výši 885 Kč, dle
důvodové zprávy

0393/13  
19

Prodej pozemků a bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká x
Závodní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

a) prodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to st.p.č. 6580 zastavěná plocha o výměře 190 m2
a p.p.č. 566/142 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 370 m2 (oddělená geometrickým
plánem č. 2915-74/2012), včetně venkovních úprav a trvalých porostů, do vlastnictví společnosti P.
L. architektonická kancelář s.r.o., IČ: 26833611, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Suvorovova 3/46, za
celkovou kupní cenu ve výši  357.192,- Kč,  za podmínky úhrady správního poplatku  ve výši
1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.500,- Kč

b) bezúplatně nabýt stavbu chodníku o výměře 60 m2 na pozemku p.p.č. 566/139 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká, z vlastnictví společnosti P. L.
architektonická kancelář s.r.o., IČ: 26833611, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Suvorovova 3/46,  do
vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, v hodnotě
72.000,- Kč včetně DPH

0394/13  
20

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (1)

Zastupitelstvo městského obvodu

5



rozhodlo

o prodeji pozemků parc.č. 841/2 zahrada, parc.č. 841/5 zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost oddělené geometrickým plánem č. 933-56/2012 A ze
dne 10.9.2012 a nově označené jako pozemek parc.č. 841/12 travní porost o výměře 246 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, manželům V. a M. K., bytem Krestova 24/1271, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, za cenu ve výši 307.940,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého
posudku, 1/3  nákladů za zpracování geometrického plánu a úhrady poplatku za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí

0395/13  
21

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (2)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji pozemků parc.č. 841/3 zahrada, parc.č. 841/6 zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost oddělené geometrickým plánem č. 933-56/2012 A ze
dne 10.9.2012 a nově označené jako pozemek parc.č. 841/13 travní porost o výměře 218 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, Ing. O. K., bytem Proskovická 661/59, 700 30 Ostrava -
Výškovice, za cenu ve výši 297.600 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého
posudku, 1/3  nákladů za zpracování geometrického plánu a úhrady poplatku za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí

0396/13  
22

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (3)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji pozemků parc.č. 841/4 zahrada, parc.č. 841/7 zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost oddělené geometrickým plánem č. 933-56/2012 A ze
dne 10.9.2012 a nově označené jako pozemek parc.č. 841/14 travní porost o výměře 251 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, A. S., bytem Sarajevova 1806/7, 700 30 Ostrava - Zábřeh, za
cenu ve výši 307.450 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku, 1/3
 nákladů za zpracování geometrického plánu a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí

0397/13  
24

Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu přílohy č. 1 ke zřízovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava - Jih s účinností od 1. ledna 2013  dle přiloženého návrhu pro
níže uvedené příspěvkové organizace:
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkovou organizaci,
Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou organizaci,
Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřské školu Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci,
Základní školu Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkovou organizaci a
Mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkovou organizaci, dle důvodové
zprávy.

0398/13  
25

Výkup nemovitosti - pozemku v k.ú Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném nabytí pozemku parc č. 806/47 ostatní plocha-jiná plocha, vzniklého oddělením z
pozemků parc.č. 806/3 orná půda a parc.č. 806/6 orná půda, o celkové výměře 28 m2, na základě
geometrického plánu č. 895-278/2011 ze dne 19.7.2011, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Proskovická, za celkovou kupní cenu ve výši 26.520,- Kč, od společnosti Podolí Development, a.s.,
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IČ: 27821196, se sídlem Poděbradova 956/36, Moravská Ostrava, do vlastnictví Statutárního
města Ostravy se svěřením správy městskému obvodu, za podmínky předchozího souhlasu rady
města Ostravy

0399/13  
26

Záměr na prodej tělocvičny včetně přilehlých pozemků na ulici Charvátská 10, Ostrava –
Výškovice

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č.  128/2000 Sb., o obcích,
kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej budovy na ulici Charvátská 10, čp. 734 na
pozemku parc. č. st. 793/307 a pozemku pod budovou (parc. č. st. 793/307 o výměře 1272 m2),
vše v k.ú. Výškovice u Ostravy.

doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout zveřejnit záměr na prodej výše uvedených nemovitostí.

0400/13  
27

Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku a společných
částech domu na ul. Letecká 38 formou veřejné dobrovolné dražby

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 0084/3 ze dne 22. 2. 2007 u bytu č. 1

rozhodlo

o úplatném převodu bytové jednotky č. 582/1 s příslušným podílem na zastavěném pozemku a
společných částech domu č. pop. 582, ulice Letecká č. or. 38, s parc. č. st. 630 - zastavěná  plocha
o výměře 165 m2, v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, dle zák. č. 128/2000 Sb., v
platném znění, zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění a dle
důvodové zprávy. Prodej bude realizován formou veřejné dražby a nabyvatelem bude vydražitel
jednotky

Letecká 38
jednotka číslo                             582/1  
pod. na spol. část. a poz.       48/288  
vyvolávací cena b. j.    70% odhadní ceny

ukládá

radě městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu informaci o odhadní ceně a
ceně vydražené a informace o vydražiteli u této dražené bytové jednotky, dle zákona č. 26/2000
Sb., v platném znění

0401/13  
28

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. 1145 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.

0402/13  
29

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává
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kladné stanovisko k záměru prodeje pozemků p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 715/4
ostatní plocha, manipulační plocha a p.p.č. 715/5 ostatní plocha, jiná plocha  o celkové výměře
5100 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování sídla firmy – administrativní
budovy a technického zázemí sestávajícího z prodejny vozidel (salónu), servisu a parkoviště

a

žádá

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

0403/13  
30

Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na realizaci VZ č. 53.12 a návrh na nabytí nemovitostí po
kolaudaci stavby

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky č. 53.12  pod názvem  „Novostavba objektu pro
nájemní bydlení v Městském obvodu Ostrava-Jih“ se sdružením  „Byty Kotlářova“, se sídlem
Bohumínská  1878/6,Karviná – Nové Město, jehož účastníky jsou :
SSKA – Stavební společnost Karviná, IČ : 483 93 835, Bohumínská  1878/6,  Karviná – Nové Město,
KOTVA Invest s.r.o, IČ : 278 21 111, Oderská 768/50, Ostrava-Přívoz
Stavos Stavba a.s., IČ : 447 39 494, U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh
dle předloženého návrhu

a

rozhodlo

o nabytí nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to objektu bydlení na části pozemku poz.parc.č.
783/6 a stavby parkoviště a chodníků na částech pozemků poz.parc. č. 783/6 a poz.parc.č. 783/15,
po kolaudaci  stavby   „Novostavba objektu pro nájemní bydlení v Městském obvodu Ostrava-Jih“

0404/13  
31

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního, 12. zasedání zastupitelstva
městského obvodu, konaného dne 13. 9. 2012

0405/13  
32

Schválení přijetí dotace na akci "Údržba povrchu cyklostezky C9, trasa A - ul. Proskovická"

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s návrhem Smlouvy č. 696/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2012, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih na financování z programu Cyklostezky od poskytovatele
Státní fond dopravní infrastruktury (Sokolovská 278, 1900 00 Praha 9, IČ 70856508) dle přílohy č.
1 předloženého materiálu

zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu

Termín: 31. 12. 2012
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

18 Žádost o uzavření splátkového kalendáře a žádost o zastavení řízení na vyklizení bytu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

žádost ze dne 12.09.2012 p. V. Š. a pí Z. Š., oba bytem Markova 16/2947, Ostrava-Zábřeh, o
uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu
 č. 1 na ul. Markova 16/2947 v Ostravě-Zábřehu a žádost o zastavení řízení na vyklizení bytu

souhlasí

s připojeným návrhem odpovědi odboru bytového a ostatního hospodářství k žádosti

23 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,   po realizaci projektu "Relaxačního
centra pro seniory" ze dne 5.11.2012 na části pozemku p.p.č. 1441/4 ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Zábřeh nad Odrou a za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 1000,- Kč a nákladů za
vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč,

Tiskové opravy

TO Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská - TO č. 0358/12 ze dne 13.9.2012

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) , panu N. R.,  Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře, IČ 47639890, 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
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