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Přehled usnesení 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 12. 12. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0539/19 1. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017 (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

0540/19 2. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2013 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

0541/19 3. Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu - MPSV ČR (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

0542/19 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 2014 (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

0543/19 5. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu Ostrava-
Jih,na úseku komunálních služeb (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0544/19 6. Vyřazení majetku MSOJ (František Dehner, místostarosta)

0545/19 7. Souhlas s podáním žádostí o dotaci pro projekty v rámci 50. výzvy z Operačního programu Životní prostředí
(František Dehner, místostarosta)

0546/19 8. Podání žádosti o dotaci ROP Moravskoslezsko - Přírodovědné učebny (František Dehner, místostarosta)

0547/19 9. Podání žádosti o dotaci ROP Moravskoslezsko - Učebny fyziky a chemie (František Dehner, místostarosta)

0548/19 10. Odůvodnění významné nadlimitní VZ na služby dle § 156 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění - Zimní údržba místn. komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území
MObv O.-Jih v letech 2014-2018 vč. čištění MK (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0549/19 11. Odpis nedobytné pohledávky (František Dehner, místostarosta)

0550/19 12. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2014 dle jednotlivých správců DaBF (František Dehner,
místostarosta)

0551/19 13. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

0552/19 14. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (František Dehner, místostarosta)

0553/19 15. Generální pardon (František Dehner, místostarosta)

0554/19 16. Prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic 29. dubna x Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0555/19 17. Prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0556/19 18. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0557/19 19. Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Bogorodského 8, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0558/19 20. Stanovisko k prodeji části pozemku a pozemku jako celku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0559/19 21. Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0560/19 22. Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřizených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0561/19 23. Výkup pozemku v k.ú Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0562/19 24. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0563/19 25. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih - zrušení části usnesení 0456/16 ze dne 2.5.2013 (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0564/19 26. Zrušení usnesení a Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0565/19 27. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0566/19 28. Zveřejnění záměru na prodej  pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. U Haldy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0567/19 29. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0568/19 30. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0569/19 31. Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0570/19 32. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Petruškova 16,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0571/19 33. Záměr na prodej nebytového prostoru č. 955/24 v domě na ul. B. Četyny 3 (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0572/19 34. Návrh dohody o narovnání a žádost o prominutí pohledávky – Ing. Sch. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0573/19 35. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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0574/19 36. Podnět manželů Pořízkových zastupitelstvu městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0575/19 37. Pohledávky po zemřelých - Ferstelová Karla, Pálková Věra, Suchá Dagmar, Valchař Petr (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

0576/19 38. Projednání podnětu občana Ing. Jaroslava Novotného ze dne 6. září 2013 - údržba zeleně (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

0577/19 39. Prominutí pohledávky - Horváthová Božena (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0578/19 40. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0579/19 41. Prominutí poplatku z prodlení - Hizel Dejan (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0580/19 42. Výzva občanského sdružení Oživení k vymáhání škody před promlčením nároku obce (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

0581/19 43. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání, konaného dne 13. 9.
2012, do 18. zasedání, konaného dne 12. 9. 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0582/19 44. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0583/19 45. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0584/19 46. Podněty Ing. Novotného dle zákona č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0585/19 47. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0586/19 OR Informace pro zastupitele o náhradě škody (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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0539/19  
1

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2014 v členění
 
   - příjmy celkem                                       702 828   tis. Kč
   - financování                                               51 635    tis. Kč
   - celkové zdroje                                     754 463   tis. Kč
   - běžné výdaje                                         597 342   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                   157 121   tis. Kč
   - celkové výdaje                                      754 463   tis. Kč

2)  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
    na rok 2014 dle předloženého návrhu

3) použití  finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2014 dle předloženého návrhu  

4)  poskytnutí veřejné finanční podpory  na rok 2014 ve výši  2 500 tis. Kč
   
5)  rozpočtový výhled na léta 2015-2017

6)  předkládání  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.2014  
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2014 včetně komentáře

0540/19  
2

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2013

0541/19  
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 2014 v oblasti
poskytování sociálních služeb

0542/19  
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 2014

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 2014"
dle přílohy materiálu

0543/19  
5

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu
Ostrava-Jih,na úseku komunálních služeb

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu na úseku komunálních
služeb, dle důvodové zprávy

0544/19  
6

Vyřazení majetku MSOJ

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

vyřazení majetku MSOJ dle bodů 1 a 2 důvodové zprávy.

0545/19  
7

Souhlas s podáním žádostí o dotaci pro projekty v rámci 50. výzvy z Operačního programu
Životní prostředí

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádostí o dotaci pro projekty:
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a) Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
b) Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh
c) Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
d) Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

v rámci 50. výzvy z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů
energie, oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje
zajistit předložení žádostí o dotaci pro projekty dle tohoto usnesení v souladu s podmínkami 50. výzvy v
rámci Operačního programu Životní prostředí
Termín: 31. 12. 2013

0546/19  
8

Podání žádosti o dotaci ROP Moravskoslezsko - Přírodovědné učebny

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013 na projekt
Přírodovědné učebny, prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu pro ŽS Horymírova 2978/100, ZŠ
Chrjukinova 1801/12 a  ZŠ Provaznická 831/64
ukládá

Ing. Bc. Janě Pěluchové, referát ekonomického rozvoje,
zajistit podání žádosti o dotaci
Termín: 18. 02. 2014

0547/19  
9

Podání žádosti o dotaci ROP Moravskoslezsko - Učebny fyziky a chemie

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013 na projekt
Učebny fyziky a chemie, prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu pro ŽS Horymírova 2978/100, ZŠ
Krestova 1387/36a, ZŠ Jugoslávská 2906/23, ZŠ Kosmonautů 2217/15 a ZŠ  Klegova 1398/27.
ukládá

Ing. Bc. Janě Pěluchové, referát ekonomického rozvoje,
zajistit podání žádosti o dotaci
Termín: 18. 02. 2014

0548/19  
10

Odůvodnění významné nadlimitní VZ na služby dle § 156 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění - Zimní údržba místn. komunikací III. a IV. třídy,
parkovišť a chodníků na území MObv O.-Jih v letech 2014-2018 vč. čištění MK

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

odůvodnění významné nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 36.13 "Zimní údržba místn. komunikací III.
a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MObv O.-Jih v letech 2014-2018 vč. čištění MK" dle § 156 odst. 4
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

0549/19  
11

Odpis nedobytné pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytné pohledávky po dlužníku v domovním a bytovém fondu:
- p. J. O. a pí A. K., za byt na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 20.901 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 6.482 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0550/19  
12

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2014 dle jednotlivých správců DaBF

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

plán výnosů a nákladů na rok 2014 pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrava-Jih a plán
jmenovitých akcí na rok 2014 dle jednotlivých správců DaBF v rozsahu předloženého materiálu

0551/19  
13

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. prominout poplatky z prodlení:
- p. I. K., za byt na ul. Edisonova 377/15, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 91.041,91 Kč, tj.
54.625 Kč,
- p. Z. V., za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 71.637,04 Kč, tj. 42.982
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Kč,
- p. R. K., za byt na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 20.968 Kč,
- p. D. Z., za byt na ul. Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 21.584 Kč, tj. 12.950 Kč,
- pí N. W., za byt na ul. B. Václavka 1017/19, Ostrava-Bělský Les, ve výši 60% z částky 58.036 Kč, tj.
34.821 Kč,
- p. O. W. a pí Y. W., za byt na ul. V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, ve výši 90% z částky 56.778 Kč, tj.
51.100 Kč,
- p. Z. P. a pí M. P., za byt na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 60% z částky 284.567 Kč, tj.
170.740 Kč,
- p. J. K.i, za byt na ul. Jubilejní 494/65, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 21.250 Kč,
- pí D. V., za byt na ul. Zlepšovatelů 564/30, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 43.354 Kč,
- p. D. L., za byt na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 436.894 Kč,
-  pí V. V., za ubytovací místnost na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%  tj. 115.086,60
Kč,
- p. P. M., za byt na ul. Závodní 409/53, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 224.638 Kč, tj. 134.783
Kč,
- pí D. H., za byt na ul. Závodní 409/53, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 218.510 Kč, tj. 196.659
Kč,

II. neprominout poplatek z prodlení:
- pí Karle Padrtkové, za byt na ul. Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši  80.134 Kč
dle důvodové zprávy

0552/19  
14

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o uzavření splátkového kalendáře
- s pí Ž. L. na úhradu poplatku z prodlení, za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, formou
pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 33 měsíců, poslední 34. splátka je stanovena
ve výši 798 Kč, dle důvodové zprávy

0553/19  
15

Generální pardon

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

soupis žadatelů o prominutí poplatku z prodlení ke dni 30.09.2013

- na základě rozhodnutí Rady MOb Ostrava-Jih pod usn. č. 2975/60 ze dne 22.11.2012, kdy rada
městského obvodu rozhodla prominout poplatky z prodlení nižší než 20 tis. Kč včetně jednomu subjektu
ročně ve výši 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 období od 01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na
dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce

- na základě rozhodnutí Zastupitelstva MOb Ostrava-Jih pod usn. č. 0391/13 ze dne 06.12.2012, kdy
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

0554/19  
16

Prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic 29. dubna x Výškovická

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji částí pozemku parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň, oddělených geometrickým plánem č.
955-104/2013 ze dne 13.7.2013, s novým označením jako pozemky parc.č. 740/127 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 61 m2 a parc.č. 740/128 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 215 m2, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, lokalita ulic 29. dubna x Výškovická, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, do podílového spoluvlastnictví paní J. K., bytem Šeříková 710/6, 700 30  Ostrava
– Výškovice (1/2) a pana A. Š., bytem Horymírova 2949/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh (1/2), za kupní cenu
ve výši 257.720 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování oddělovacího geometrického plánu ve výši
6.776 Kč, nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.299 Kč a úhrady poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

0555/19  
17

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji částí pozemků parc.č. 1101/2 ostatní plocha-ostatní komunikace a parc.č. 1107 ostatní
plocha-jiná plocha, oddělených geometrickým plánem č. 936-81/2012 ze dne 10.5.2013, s novým
označením jako pozemek parc.č. 1101/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 38 m2, v k.ú.  Výškovice u
Ostravy, ul. Jičínská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih,
do vlastnictví p. P. K., bytem Výškovická 789/177, 700 30  Ostrava – Výškovice,  za kupní cenu ve výši
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28.500 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

0556/19  
18

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat  pozemek  p.p.č. 783/69 ostatní plocha, zeleň o výměře 670 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 2963-22/2013 ze dne 3.6.2013, oddělením z pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  do vlastnictví společnosti  GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem
Ostrava-Koblov, Antošovická č. 226, PSČ 711 00, za celkovou kupní cenu ve výši  770.500,- Kč,  za
podmínky úhrady správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve
výši 1.500,- Kč

0557/19  
19

Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Bogorodského 8, Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 2037 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 155 m², pod
domem č. pop. 1698, na ulici Bogorodského č. or. 8, v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zák.
č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a
jimi zastavěných pozemků ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě Bytové družstvo
vlastníků domu BOGO-8, Ostrava, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Bogorodského 8/1698, IČ 253 99 446, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za kupní cenu zastavěného pozemku ve výši
99.200,-- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,-- Kč a úhrady
poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy

0558/19  
20

Stanovisko k prodeji části pozemku a pozemku jako celku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Proskovická

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

1. záporné stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 851 orná půda o výměře 330 m2 dle přiloženého
nakótovaného snímku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, za účelem zřízení a užívání přístupu k plánované novostavbě RD
na pozemku parc.č. 803/3 orná půda ve vlastnictví žadatele  

2. záporné stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 851 orná půda o celkové výměře 8647 m2, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Proskovická, za účelem zřízení a užívání přístupu k plánované novostavbě RD na pozemku parc.č. 803/3
orná půda ve vlastnictví žadatele  

a
žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci záměru prodeje dotčené části pozemku a o rozhodnutí ve věci
záměru prodeje pozemku jako celku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému
obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

0559/19  
21

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k prodeji části pozemku  parc.č. 822 zahrada o výměře 417 m2,  ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zahrady, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

a
žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci záměru prodeje dotčené části pozemků, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Drůbeží

0560/19  
22

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od  31.12.2013 dle přiloženého návrhu pro níže uvedené
příspěvkové organizace:

Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci,
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Mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Za školou 1, příspěvkovou organizaci,
Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkovou organizaci,
Základní školu Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou organizaci,
Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci a
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci dle důvodové
zprávy.

0561/19  
23

Výkup pozemku v k.ú Dubina u Ostravy, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném nabytí části pozemku parc.č. 120/3 ostatní plocha – jiná plocha, oddělené geometrickým
plánem č. 380-90/2013 ze dne 22.5.2013 a nově označené jako pozemek parc.č. 120/7 ostatní plocha –
jiná plocha o výměře 86 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní, ze spoluvlastnictví paní J. D.,
bytem Na Předělu 766/1, 724 00 Stará Bělá a paní Mileny Mrkvové, bytem Na předělu 813/3, 724 00 Stará
Bělá, do vlastnictví statutárního města Ostravy – se svěřením Městskému obvodu Ostrava – Jih, za kupní
cenu celkem ve výši 80.100 Kč, za podmínky předchozího souhlasu rady města

0562/19  
24

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2825 na pozemku parc. č. st. 4529 na ulici Jugoslávská č. o. 26 a
pozemku parc. č. st. 4529 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 465 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

0563/19  
25

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku předaného příspěvkové organizaci, jejímž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih - zrušení části usnesení
0456/16 ze dne 2.5.2013

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

část svého usnesení č. 0456/16 ze dne 2.5.2013 u Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace

a
schvaluje

změnu úplného znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 31.12.2013 dle přiloženého návrhu pro:
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace dle důvodové
zprávy.

0564/19  
26

Zrušení usnesení a Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0519/18 ze dne 12.9.2013

a
rozhodlo

prodat pozemek p.p.č. 950/34 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova, z
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih do vlastnictví Mgr. P. Ž.,
bytem Petruškova 2755/45, Ostrava – Zábřeh, za kupní cenu ve výši  5.760,- Kč, za podmínky úhrady
správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč

0565/19  
27

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, nově
odděleno geometrickým plánem č.  1246/2013 ze dne 24.6.2013 jako parc.č.st.2263 a parc.č.st.2264 o
výměře 2x 5 m2, ul. Stavbařů,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,  svěřeno Městskému obvodu
Ostrava - Jih,  zastavěného přístavbou lodžií ke stávajícímu bytovému domu č.p. 700 na poz. parc. č. 711,
ul. Stavbařů 14, v k.ú. Hrabůvka

0566/19  
28

Zveřejnění záměru na prodej  pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. U Haldy

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko
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k záměru na prodej  pozemku p.p.č. 119/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 797 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. U Haldy , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava –
Jih, za účelem   vybudování šaten a sociálního zázemí  pro sportovce a  skladu na sportovní nářadí dle
důvodové zprávy
žádá

Zastupitelstvo Města Ostravy o rozhodnutí ve věci záměru prodeje dotčeného pozemku

0567/19  
29

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 793/383 ostatní plocha-jiná plocha, oddělené
geometrickým plánem č. 965-99/2013 ze dne 3.10.2013, s novým označením jako pozemek parc.č.
793/414 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 117 m2, ul. Šeříková, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k
nemovitostem ve vlastnictví žadatele

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej výše uvedené nemovitosti

0568/19  
30

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje části pozemku st.p.č. 1691/1 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr (oddělěná
GP č. 2991-148/2013 a nově označená jako p.p.č. 4496 ostatní plocha, jiná plocha) o výměře  125 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví  k užívaným nemovitostem a za podmínky vydání předchozího
souhlasu rady města

0569/19  
31

Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nenabýt  stavbu příjezdu o výměře 69 m2 na pozemcích p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/52
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, z vlastnictví společnosti TEMPO TRAINING
& CONSULTING a.s., IČ: 26813335, Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838, bezplatně do vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 17.250,- Kč

0570/19  
32

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Petruškova 16,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2764 na pozemku parc. č. st. 4601 na ulici Petruškova č. o. 16 a
pozemku parc. č. st. 4601 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 474 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

0571/19  
33

Záměr na prodej nebytového prostoru č. 955/24 v domě na ul. B. Četyny 3

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 955/24  v domě č. p. 955 na pozemku parc. č. 160 s
příslušným podílem 3/1380 na pozemku parc. č. 160 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m² a na
společných částech domu č. p. 955 na ulici Bohumíra Četyny č. o. 3, v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce
Dubina, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

0572/19  
34

Návrh dohody o narovnání a žádost o prominutí pohledávky – Ing. Sch.

Zastupitelstvo městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením dohody o narovnání mezi statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih a Ing.
J. Sch., bytem Krestova 1301/21, Ostrava, na jejímž základě Ing. Sch. uhradí statutárnímu městu Ostrava,
Městskému obvodu Ostrava-Jih částku 55.000,- Kč a bude jí prominuta pohledávka ve výši 67.951,- Kč, a
to za podmínky, že v důsledku této dohody budou ukončeny všechny doposud pravomocně neskončené
soudní spory mezi smluvními stranami zpětvzetím žalob ze strany žalujícího a dále za podmínky, že stranou
této dohody bude rovněž advokátka JUDr. J. J., IČ 48755052, ev. číslo ČAK 02864, která se zaváže
neuplatnit vůči statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih žádné další pohledávky nad
rámec pohledávek uplatněných ke dni podpisu dohody o narovnání poslední ze smluvních stran
nesouhlasí
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s prominutím pohledávky ve výši 67.951,- Kč Ing. J. Sch., bytem Krestova 1301/21, Ostrava

0573/19  
35

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odpisu pohledávek s příslušenstvím za :
- Z. J. z titulu škody způsobené na majetku ve výši Kč 20.248,80
- S. M. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 54.879,-- a nákladů řízení ve výši Kč 2.648,--
- K. B. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 80.794,50 a náklady řízení ve výši Kč 4.126,--
- K. A. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 215.852,60 a nákladů řízení ve výši Kč 8.648,--

0574/19  
36

Podnět manželů P. zastupitelstvu městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

dopis manželů P. ze dne 6. 9. 2013
schvaluje

odpověď starosty městského obvodu na tento dopis dle předloženého návrhu

0575/19  
37

Pohledávky po zemřelých - F. K., P. V., S. D., V. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí jistiny a nákladů řízení - F. K. ve výši 37.962,50 Kč a ve výši 1.820,- Kč, dle důvodové zprávy
rozhodlo

o prominutí poplatku z prodlení - P. V., ve výši 88.840,95 Kč, dle důvodové zprávy
rozhodlo

o prominutí jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - S. D. ve výši 35.033,- Kč a ve výši 4.660,- Kč, dle
důvodové zprávy
rozhodlo

o prominutí jistiny s příslušenstvím, poplatku z prodlení a nákladů řízení - V. P. ve výši 25.165,- Kč, ve výši
4.978,- Kč a ve výši 3.600,- Kč, dle důvodové zprávy

0576/19  
38

Projednání podnětu občana Ing. J. N. ze dne 6. září 2013 - údržba zeleně

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

podnět občana Ing. J. N. ze dne 6. 9. 2013
schvaluje

odpověď na tento podnět dle předloženého návrhu

0577/19  
39

Prominutí pohledávky - H. B.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - H. B., ve výši 85.303,- Kč a ve výši 6.950,- Kč, dle
důvodové zprávy

0578/19  
40

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí poplatku z prodlení u pana K.a B. ve výši 332.391,-- Kč

0579/19  
41

Prominutí poplatku z prodlení - H. D.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí úroku z prodlení - H. D. ve výši 21.835,54 Kč, dle důvodové zprávy

0580/19  
42

Výzva občanského sdružení Oživení k vymáhání škody před promlčením nároku obce

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výzvu Oživení, o.s. k vymáhání škody před promlčením nároku obce ze dne 30. 8. 2013 a způsob vymáhání
náhrady škody ve výši 300.000,- Kč vzniklé statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih v
důsledku uložení sankce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím č. S69/11 ze dne 21. 4.
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2011

0581/19  
43

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání,
konaného dne 13. 9. 2012, do 18. zasedání, konaného dne 12. 9. 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 12. zasedání, konaného dne 13.
9. 2012, do 18. zasedání, konaného dne 12. 9. 2013 s tím, že:

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:
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
405/13 ze dne 6. 12. 2012
502/18 ze dne 12. 9. 2013

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:
400/13 ze dne 6. 12. 2012
457/16 ze dne 2. 5. 2013

0582/19  
44

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2014

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro
rok 2014 dle předloženého návrhu

0583/19  
45

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2014

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 2014 dle
předloženého návrhu

0584/19  
46

Podněty Ing. N. dle zákona č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2

Zastupitelstvo městského obvodu

projednalo

a) podněty  Ing. J. N. dle zák. č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2 ze dne  4. 9. 2013 a 18. 11. 2013, týkající se
zveřejňování zápisů ze zasedání   zastupitelstva a

b) podnět Ing. J. N. dle zák. č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2 ze dne 18. 11. 2013, týkající se zpřístupnění
materiálů určených pro zasedání zastupitelstva občanům
trvá

na stávajícím znění platného Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

0585/19  
47

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty  a rady  městského obvodu od 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 12. 9. 2013

0586/19  
OR

Informace pro zastupitele o náhradě škody

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

materiál "Náhrada škody" předložený Mgr. Radimem Miklasem na 86. schůzi rady městského obvodu dne
31.10.2013, týkající se žádosti o finanční odškodnění p. Jindry,  adresované zastupitelům.
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