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Přehled usnesení 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, konané dne 16.12.2010 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0012/2 1. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2011, včetně návrhu rozpočtového výhledu na léta
2012 - 2014 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0013/2 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0014/2 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0015/2 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0016/2 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0017/2 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0018/2 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0019/2 8. Návrh rozpočtového opatření č. 7 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0020/2 9. Návrh rozpočtového opatření č. 8 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0021/2 10. Návrh rozpočtového opatření č. 9 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0022/2 11. Návrh rozpočtového opatření č. 10 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0023/2 12. Návrh rozpočtového opatření č. 11 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0024/2 13. Návrh rozpočtového opatření č. 12 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0025/2 14. Návrh rozpočtového opatření č. 13 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0026/2 15. Návrh rozpočtového opatření č. 14 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0027/2 16. Návrh rozpočtového opatření č. 15 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0028/2 17. Návrh rozpočtového opatření č. 16 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0029/2 18. Návrh rozpočtového opatření č. 17 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0030/2 19. Návrh rozpočtového opatření č. 18 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0031/2 20. Návrh rozpočtového opatření č. 19 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0032/2 21. Návrh rozpočtového opatření č. 20 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0033/2 22. Návrh rozpočtového opatření č. 21 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0034/2 23. Návrh rozpočtového opatření č. 22 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0035/2 24. Návrh rozpočtového opatření č. 23 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0036/2 25. Návrh rozpočtového opatření č. 24 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0037/2 26. Návrh rozpočtového opatření č. 25 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0038/2 27. Návrh rozpočtového opatření č. 26 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0039/2 28. Návrh rozpočtového opatření č. 27 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0040/2 29. Návrh rozpočtového opatření č. 28 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0041/2 30. Návrh rozpočtového opatření č. 29 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0042/2 31. Návrh rozpočtového opatření č. 30 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0043/2 32. Návrh rozpočtového opatření č. 31 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0044/2 33. Postoupení pohledávky ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0045/2 34. Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro
rok 2011 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0046/2 35. Prominutí poplatků z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0047/2 36. Prominutí poplatků z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0048/2 37. Odpis nedobytných pohledávek ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0049/2 38. Odpis nedobytných pohledávek ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0050/2 39. Návrh na doplnění znění "Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava -
Jih" ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0051/2 40. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0052/2 41. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0053/2 42. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jandova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0054/2 43. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0055/2 44. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0056/2 45. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0057/2 46. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0058/2 47. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v cizím vlastnictví v k.ú. Zábřeh
nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0059/2 48. Nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0060/2 49. Nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tylova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0061/2 50. Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0062/2 51. Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku formou veřejné
dobrovolné dražby na ul. Averinova 10 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0063/2 52. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava - Jih pro rok 2011 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0064/2 53. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2011 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0065/2 54. Návrh rozpočtového opatření č. 32 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0066/2 55. Návrh rozpočtového opatření č. 33 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0067/2 56. Návrh rozpočtového opatření č. 34 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0068/2 57. Návrh rozpočtového opatření č. 35 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0069/2 58. Návrh rozpočtového opatření č. 36 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0070/2 59. Návrh rozpočtového opatření č. 37 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0071/2 60. Návrh rozpočtového opatření č. 38 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0072/2 61. Prodej domu a pozemku na ul. Lumírova 28, Výškovice do vlastnictví právnické osoby–
družstva ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0073/2 62. Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0074/2 63. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2011 dle jednotlivých správců DaBF (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0075/2 64. Odpis pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0076/2 65. Zrušení usnesení č. 671/21 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0077/2 66. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0078/2 OR Odvolání z funkce dalšího člena rady ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0079/2 OR Volba dalšího člena rady ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0012/2
1

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2011, včetně návrhu rozpočtového výhledu na léta
2012 - 2014
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Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) rozpočet m.o. Ostrava-Jih na rok 2011
   tj.  základní  ukazatele
   - příjmy celkem                                     579 372   tis. Kč
   - financování                                         109 363   tis. Kč
   - celkové zdroje                                    688 735   tis. Kč
   - běžné výdaje                                      507 121   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                               181 614   tis. Kč
   - celkové výdaje                                    688 735  tis. Kč

2) zapojení výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů
   na rok 2011 v objemu 9 600 tis. Kč na údržbu veřejné zeleně

3) příspěvky příspěvkovým organizacím
    na rok 2011 dle předloženého návrhu

4) použití finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2011 dle předloženého návrhu  

5) poskytnutí grantů dle  rozpočtu na rok 2011 ve výši  1 500 tis. Kč
   
6) rozpočtový výhled na léta 2012-2014

7) předkládání  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3., 30.6.,
  a  30.9.2011 v tabulkové formě, k  31.12.2011 včetně komentáře

0013/2
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1022 o 1 789 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171 o 1 789 tis. Kč

0014/2
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 560 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 560 tis. Kč

0015/2
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 3412, pol. 2111 o 18 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 12, § 3412, pol. 5169 o 18 tis. Kč

0016/2
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 2119 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 5362 o 3 tis. Kč
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0017/2
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1005 o 1 523 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1021 o 177 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1020 o 1 346 tis. Kč

0018/2
7

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1023 o 425 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5166, ORG 1023 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5137, ORG 1013 o 276 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1013 o 148 tis. Kč

0019/2
8

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 245 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1024 o 245 tis. Kč

0020/2
9

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 6171, pol. 2321 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 500 tis. Kč

0021/2
10

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5137 o 239 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 2, §6171, pol. 6122 o 239 tis. Kč

0022/2
11

Návrh rozpočtového opatření č. 10

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 645 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 645 tis. Kč

0023/2
12

Návrh rozpočtového opatření č. 11

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 2 836 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 1 245 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 1 245 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 303 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3729, pol. 5169 o 38 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 5 tis. Kč

0024/2
13

Návrh rozpočtového opatření č. 12

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 600 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 556 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 44 tis. Kč

0025/2
14

Návrh rozpočtového opatření č. 13

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují daňové příjmy ORJ 1, pol. 1343 o 1 500 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 641 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5137 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5139 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5173 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 12 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 87 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5164 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 81 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 36 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 135 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 70 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 21 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6129 o 80 tis. Kč

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3729, pol. 5169 o 350 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 93 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 257 tis. Kč

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5169 o 8 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5137 o 8 tis. Kč

0026/2
15

Návrh rozpočtového opatření č. 14

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 446 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 446 tis. Kč

0027/2
16

Návrh rozpočtového opatření č. 15

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 6171, pol. 2321 o 210 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 60 tis. Kč

0028/2
17

Návrh rozpočtového opatření č. 16

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 430 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 430 tis. Kč

0029/2
18

Návrh rozpočtového opatření č. 17

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 3112 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121 o 300 tis. Kč

0030/2
19

Návrh rozpočtového opatření č. 18

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3111, pol. 2122 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 200 tis. Kč

0031/2
20

Návrh rozpočtového opatření č. 19

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5137 o 65 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 150 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6409, pol. 5909 o 190 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 405 tis. Kč

0032/2
21

Návrh rozpočtového opatření č. 20

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5154 o 400 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 140 tis.Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121 o 540 tis. Kč

0033/2
22

Návrh rozpočtového opatření č. 21

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ F. Formana, tj. navýšení o 1 228 tis. Kč
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2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100001 o 184 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500001 o 1 044 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100001, ORG 365 o 184 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500001, ORG 365 o 1 044 tis. Kč

0034/2
23

Návrh rozpočtového opatření č. 22

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery ze státních fondů pol. 4213, UZ 54190877 o 613 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4216, UZ 54515835 o 10
422 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, UZ 8223 o 11 035 tis. Kč

0035/2
24

Návrh rozpočtového opatření č. 23

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery ze státních fondů pol. 4213, UZ 54190877 o 1 186 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4216, UZ 54515835 o 20
159 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, UZ 8223 o 21 345 tis. Kč

0036/2
25

Návrh rozpočtového opatření č. 24

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 1, § 3632, pol. 2324 o 48 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 12  tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 36 tis. Kč

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3729, pol. 5169 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5169 o 30 tis. Kč

0037/2
26

Návrh rozpočtového opatření č. 25

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů15, tj. navýšení o 961 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100001 o 134 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500001 o 758 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery od krajů pol. 4222, UZ 32100001 o 10 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery od krajů pol. 4222, UZ 32500001 o 59 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100001, ORG 352 o 134 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500001, ORG 352 o 758 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 32100001, ORG 352 o 10 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 32500001, ORG 352 o 59 tis. Kč

0038/2
27

Návrh rozpočtového opatření č. 26

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 969 tis. Kč
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2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100001 o 145 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500001 o 824 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100001, ORG 381 o 145 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500001, ORG 381 o 824 tis. Kč

0039/2
28

Návrh rozpočtového opatření č. 27

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) změnu  závazného ukazatele, tj. navýšení o 274 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 66 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o  62 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o  4 tis. Kč

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 199 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o  195 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o  4 tis. Kč

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle přílohy o 9 tis. Kč

0040/2
29

Návrh rozpočtového opatření č. 28

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů 13, tj. navýšení o 429 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční transfery od regionálních rad, pol. 4123, UZ 38188001 o 12 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery od regionálních rad, pol. 4123, UZ 38588005 o 131 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery od regionálních rad, pol. 4223, UZ 38188501 o 23 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery od regionálních rad, pol. 4223, UZ 38588505 o 263 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 38188001, ORG 359 o 12 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 38588005, ORG 359 o 131 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 38188501, ORG 359 o 23 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 38588505, ORG 359 o 263 tis. Kč

0041/2
30

Návrh rozpočtového opatření č. 29

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3612, pol. 2329 o 79 400 tis. Kč
- zvyšují převody z vlastních fondů HČ ORJ 6, pol. 4131 o 79 400 tis. Kč

0042/2
31

Návrh rozpočtového opatření č. 30

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) změnu  závazného ukazatele dle přílohy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle přílohy o 99 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle přílohy o 99 tis. Kč

0043/2
32

Návrh rozpočtového opatření č. 31

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje
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1) změnu  závazného ukazatele dle přílohy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o 2 246 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 1 120 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle přílohy o 1 126 tis. Kč

0044/2
33

Postoupení pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace zřizovateli v celkové výši Kč 33.600,00 dle důvodové zprávy.

0045/2
34

Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v
oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a
mládeže pro rok 2011

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

vyhlášení "Výzvy k předkládání žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času
dětí a mládeže pro rok 2011" dle přílohy materiálu

0046/2
35

Prominutí poplatků z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. prominout poplatek z prodlení

- paní K. P. a panu P. P. za byt na ul. Lumírova 7, Ostrava-Výškovice, ve výši 30 % z částky
21 000 Kč, tj. 6 300 Kč

dle důvodové zprávy

II. neprominout poplatek z prodlení

- panu P. G., za byt na ul. V. Košaře 5, Ostrava-Dubina, ve výši 42 586  Kč

dle důvodové zprávy

odkládá

část materiálu, týkající se prominutí poplatku z prodlení  panu K. H. a paní V. H., za byt na ul.
Edisonova 21, Ostrava-Hrabůvka, na příští zasedání zastupitelstva

0047/2
36

Prominutí poplatků z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I.
prominout poplatek z prodlení

- panu L. Sch., za byt na ul. Volgogradská 74, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30% z částky 34 761
Kč, tj. 10 428 Kč

- paní M. R., za byt na ul. Vaňkova 52, Ostrava-Bělský Les, ve výši 30% z částky 42 757 Kč,
tj. 12 827 Kč

dle důvodové zprávy

II.
neprominout poplatek z prodlení

- panu J. V., za byt na ul. U Haldy 50, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 20 507 Kč,
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- paní O. Ch., za byt na ul. Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 69 287 Kč

dle důvodové zprávy

0048/2
37

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- paní D.M.7 Kč s příslušenstvím, ve výši 4 367 Kč s příslušenstvím z  nedoplatku z vyúčtování
služeb, ve výši 6 833 Kč za náklady výkonu rozhodnutí exekučním vyklizením bytu, ve výši 3
984 Kč za náklady řízení,

- panu Z. K., za pronájem  bytu na ul. Jiskřiček 11 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 37 678 Kč s
příslušenstvím, ve výši 3 400 Kč za náklady řízení,

- panu V. V., za pronájem  bytu na ul. Volgogradská 69 v Ostravě-Zábřehu,  ve výši 47 484 Kč
s příslušenstvím, ve výši 1 582 Kč s příslušenstvím z  nedoplatku z vyúčtování služeb, ve výši
22 420 Kč s příslušenstvím za náklady na opravy bytu, ve výši 4 184 Kč za náklady výkonu
rozhodnutí exekučním vyklizením bytu , ve výši 5 447 Kč za náklady řízení,

dle důvodové zprávy

0049/2
38

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- G. M., za pronájem  bytu na ul. P. Lumumby 54 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 69 392 Kč s
příslušenstvím,  ve výši 3 948 Kč s příslušenstvím za náklady na opravy  bytu, ve výši 6 200
Kč za náklady řízení,

- Š. A. a Š. J., za pronájem  bytu na ul. P. Lumumby 78 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 54 468 Kč
s příslušenstvím, ve výši 2 822 Kč s příslušenstvím  z nedoplatku z vyúčtování služeb, ve výši
37 887 Kč s příslušenstvím za náklady na opravy  bytu, ve výši 7 656 Kč za náklady řízení,

- K. L., za pronájem  bytu na ul. Svazácká 7 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 96 292 Kč s
příslušenstvím, ve výši 5 925 Kč za náklady řízení,

dle důvodové zprávy

0050/2
39

Návrh na doplnění znění "Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi
zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému
obvodu Ostrava - Jih"

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

s účinností od 1.1.2011

a) o doplnění odst. 3 čl. 1 "Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih" ve znění :
"(3) Za nemovitost určenou k prodeji se považuje obytný dům, na který byl na základě
rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih zveřejněn samostatný záměr prodeje
příslušného obytného domu"

b) o úpravě přílohy č. 1 "Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných
pozemků ....."  dle důvodové zprávy

0051/2
40

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

11 z 18



o prodeji pozemku parc.č. 558/4 zahrada, část o výměře 124 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Husarova, ve vlastnicví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, p. J. M.,
trvale bytem Husarova 87, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 370,- Kč/m2,
tedy celkem 45.880,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování ZP, oddělovacího GP a
úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

0052/2
41

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu části  pozemku p.p.č. 950/7  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 677
m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, vzniklý na základě geometrického plánu č. 2568-42/2009 ze
dne 26.3.2009 oddělením z pozemku p.p.č. 950/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1038
m2,  z majetku Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, do
vlastnictví pana JUDr. J. H., bytem Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží 263, za celkovou kupní cenu
ve výši 173.312,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku

0053/2
42

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jandova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívaní jako zahrady, za podmínky vydání
předchozího souhlasu rady města

0054/2
43

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 654/1 ostatní plocha, zeleň o
výměře 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej části
dotčeného pozemku

0055/2
44

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č. 73/49 ostatní plocha –
manipulační plocha o výměře 910 m2 a části pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha – zeleň o
výměře 100 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava - Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře, za účelem zabezpečení přístupu a údržby
nemovitostí ve vlastnictví žadatele – budova občanské vybavenosti č.p. 116 umístěné na
pozemku parc.č. 73/27 a dále vybudování dětského hřiště k provozovně bowlingu a řecké
restaurace

žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci prodeje dotčených pozemků

0056/2
45

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 244/1 ostatní
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plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2 , ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, za
účelem zřízení a užívání vjezdu k RD

žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci prodeje dotčeného pozemku, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická

0057/2
46

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej  dotčeného pozemku st.p.č. 2204
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m2 a části pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha –
jiná plocha  o výměře 180 m2,  v k.ú. Hrabůvka na ul. Horní, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih

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

0058/2
47

Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávající garáží v cizím vlastnictví v k.ú. Zábřeh
nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej pozemku p.p.č.st. 4989 o výměře 26 m2,
zastavěná plocha a nádvoří na nám. SNP v k.ú. Zábřeh nad Odrou v majetku Statutárního
města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k
užívaným nemovitostem.

doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout o záměru na prodej výše uvedeného pozemku.

0059/2
48

Nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o bezúplatném nabytí stavby zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace  o výměře 29 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví společnosti MK
nemovitosti, spol. s r.o., IČ: 28593421, se sídlem Ostrava, Kunčice, Leštínská 701/47,  do
vlastnictví Statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, v
pořizovací hodnotě  29.750,- Kč, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

0060/2
49

Nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tylova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném nabytí pozemku p.p.č. 623/102 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2461 m2,  z
vlastnictví  Ing. M. S., bytem Oty Synka 22, Ostrava – Poruba a pozemku p.p.č. 623/99
ostatní plocha, zeleň o výměře 3621 m2, z vlastnictví  M. Š., bytem 30. dubna 14, Ostrava –
Zábřeh,  oba za cenu ve výši 700,- Kč/m2, do vlastnictví Statutárního města Ostravy se
svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih

0061/2
50

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje
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změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 1.1.2011 dle přiloženého návrhu pro
níže uvedené příspěvkové organizace:
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace a
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

0062/2
51

Zrušení části usnesení a prodej bytové jednotky s podílem na zast. pozemku formou veřejné
dobrovolné dražby na ul. Averinova 10

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 139/7 ze dne 26. 6. 2003 u bytu č. 6

rozhodlo

o úplatném převodu bytové jednotky č. 1685/6 s příslušným podílem na  zastavěném
 pozemku a společných  částech  domu č. pop. 1685, ulice Averinova č. or. 10, s parc. č. st.
2012 - zastavěná  plocha o výměře 136 m2, v kat. území Zábřeh nad Odrou, část obce
Zábřeh, dle zák. č. 72/1994 Sb., zák. č. 26/2000 Sb. a dle důvodové zprávy. Prodej bude
realizován formou veřejné dražby a nabyvatelem bude vydražitel jednotky

Averinova 10
jednotka číslo: 1685/6   
pod. na spol. část. a poz.: 4868/38932   
vyvolávací cena b. j.: 100% 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

0063/2
52

Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava - Jih pro rok 2011

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava - Jih pro rok 2011 dle předloženého návrhu

0064/2
53

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2011

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 2011 dle předloženého návrhu

0065/2
54

Návrh rozpočtového opatření č. 32

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují daňové příjmy ORJ 1, pol. 1343 o 321 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5137 o 1 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3111, pol. 5169 o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 5169 o 14 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5139 o 2 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 21 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 35 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 238 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 6409, pol. 5909 o 1 tis. Kč

0066/2
55

Návrh rozpočtového opatření č. 33

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 93566, ORG 1023 o 900 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, UZ 93566, ORG 1023 o 900 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1023 o 128 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol.5137, ORG 1023 o 128 tis. Kč

0067/2
56

Návrh rozpočtového opatření č. 34

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery ze SF pol. 4213, UZ 93566  o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, UZ 93566, ORG 1023 o 100 tis. Kč

0068/2
57

Návrh rozpočtového opatření č. 35

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1023 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122,  ORG 1013 o 100 tis. Kč

0069/2
58

Návrh rozpočtového opatření č. 36

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 2119 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 5361 o 5 tis. Kč

0070/2
59

Návrh rozpočtového opatření č. 37

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 105 tis.Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2009
DaBF)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 105 tis. Kč

0071/2
60

Návrh rozpočtového opatření č. 38

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1005 o 1 020 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171,  UZ 3 o 1 007 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5169,  UZ 3 o 13 tis. Kč

0072/2
61

Prodej domu a pozemku na ul. Lumírova 28, Výškovice do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění o  úplatném převodu domu č. pop. 523, ul.
Lumírova  č. or. 28, na poz. parc. č. 793/82 a o úplatném  převodu pozemku parc. č.793/82
zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 466 m2,  v  k. ú. Výškovice u Ostravy, část obce
Výškovice,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění,
právnické osobě Bytové družstvo Lumírova 28 , se sídlem Ostrava, , Lumírova 523/28, PSČ
700 30, za kupní cenu domu 33,036.090,-- Kč, za kupní cenu pozemku 139.800,-- 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 a za podmínky  udělení  předchozího souhlasu Rady města Ostravy

0073/2
62

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu části pozemku p.p.č. 199/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hrabůvka, odděleného geometrickým plánem č. 1166-77/2010   a nově označeného jako
p.p.č. 199/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Moravská, do SJM  Františka a Ludmily Slívových, oba bytem Moravská 680/3, Ostrava –
Hrabůvka, za cenu  ve výši  1.800,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,-
Kč a nákladů za vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku

0074/2
63

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2011 dle jednotlivých správců DaBF

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

plán výnosů a nákladů na rok 2011 pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrava-Jih a
plán jmenovitých akcí na rok 2011 dle jednotlivých správců DaBF v rozsahu předloženého
materiálu

0075/2
64

Odpis pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odpisu pohledávky za:
- společnost HAFAN KLUB, spol. s r. o., z titulu odpisu pohledávky z podrozvahového účtu
úřadu ve výši Kč 14.849,50  - úrok a smluvní pokutu ve výši         Kč 7.684,50
- společnost Kuchyňské interiéry -  IQ, s.r.o., z titulu odpisu pohledávky z nájemní smlouvy č.
2/b/014/920/06 ve výši Kč 221.699,-- a úroků z prodlení ve výši Kč 8.259,70
- P. D. z titulu nezaplacených faktur za poskytované služby z nájemní smlouvy č. 2/b/032
/90/97 ve výši 11.582,-- Kč, nákladů řízení ve výši 1.930,-- Kč a smluvní pokuty ve výši
19.349,-- Kč
- P. K. z titulu vloupání do objektů převážně školských zařízení, svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih, ve výši 42.481,80 Kč a nákladů řízení ve výši 400,-- Kč
- LYOF - FOOD, a. s. v "likvidaci"  z titulu nezaplaceného nájemného z nájemní smlouvy
nebytových prostor č. 2/b/032/67/95 a smlouvy č. 2/a/042/28/97/Faj ve výši 175.250,70 Kč,
nákladů řízení ve výši 6.160,-- Kč a úroků z prodlení ve výši 421.313,-- Kč
- EMATEC spol. s r. o. "v likvidaci" z titulu neoprávněně proplacené faktury, která byla
vystavena na základě mandátní smlouvy ze dne 30.11.1992 ve výši 152.270,30 Kč a  nákladů
řízení ve výši 6.429,-- Kč

0076/2
65

Zrušení usnesení č. 671/21

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje
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své usnesení č. 671/21 ze dne 23. 2. 2006, týkající se opatření k absenci neuvolněných členů
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

0077/2
66

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti rady a starosty městského obvodu od posledního 1. zasedání
zastupitelstva městského obvodu, konaného dne 18.11.2010.

0078/2
OR

Odvolání z funkce dalšího člena rady

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

rezignaci Ing. Radima Ondříška na funkci dalšího člena Rady městského obvodu Ostrava-Jih ke
dni 15. 12. 2010

odvolává

Ing. Radima Ondříška z funkce dalšího člena Rady městského obvodu Ostrava-Jih na vlastní
žádost s účinností od 16. 12. 2010

0079/2
OR

Volba dalšího člena rady

Zastupitelstvo městského obvodu

volí

PaedDr. Ivonu Klímovou dalším členem Rady městského obvodu Ostrava-Jih s účinností od 16.
12. 2010
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Tiskové opravy

TO
Prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká - TO usn.
966/24 ze dne 16.9.2010

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st.p.č. 3358 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 200 m2  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za kupní cenu  300,- Kč/m2 do vlastnictví níže uvedených spoluvlastíků bytových
jednotek:

SJM- B. Š. a B. B., Svazácká 2143/14, Ostrava- Zábřeh   - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,-
Kč
SJM- B. Z. a B. B., Svazácká 2142/12, Ostrava- Zábřeh   - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,-
Kč
C. P., Svazácká 2143/14, Ostrava- Zábřeh   - podíl 3817/195942 za cenu 1,168,- Kč
Č. T., Svazácká 2142/12, Ostrava- Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
D. Z., Svazácká 2141/10, Ostrava- Zábřeh  - podíl 1269/65314 za cenu 1,165,- Kč
E. Z., Svazácká 2141/10, Ostrava- Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
SJM- H. I. Ing. a H. M. Mgr., Volgogradská 2495/43, Ostrava – Zábřeh  - podíl 7147/195942 za
cenu 2,188,- Kč
H. B., Evžena Rošického 1077/12, Svinov, Ostrava 21  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
SJM- I. Z. a I.I., Svazácká 2141/10, Ostrava- Zábřeh - podíl 7147/195942 za cenu 2,188,- Kč
I. L., Svazácká 2141/10, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
K. A., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl  2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
K. A., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
SJM- K. I. a K. M., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu
1,684,- Kč
SJM- L. M. a L. D., Svazácká 2141/10, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu
1,684,- Kč
SJM- L. E. a L. A., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu
1,684,- Kč
M. S., Stadická 1325/6, Ostrava-Jih - Hrabůvka  - podíl 1809/65314 za cenu 1,662,- Kč
SJM- M. P. a M. D., Ostravice 683, Ostravice  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
M. A., Svazácká 2141/10, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 1269/65314 za cenu 1,165,- Kč
M. K., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 1809/65314 za cenu 1,662,- Kč
M. K., Svazácká 2142/12, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 7243/195942 za cenu 2,217,- Kč
SJM- M. J.PhDr. CSc. a M. V., Svazácká 2141/10, Ostrava- Zábřeh  - podíl 7147/195942 za
cenu 2,188,- Kč
SJM- P. L. a P. Z., Svazácká 2142/12, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 1809/65314 za cenu
1,662,- Kč
P. A., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
P. E. Ing., Velké Kunětice 183, Velké Kunětice  - podíl 1809/65314 za cenu 1,662,- Kč
P. J., Lumírova 552/17, Ostrava-Jih - Výškovice  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
R. P. Mgr., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 1809/65314 za cenu 1,662,- Kč
R. I., Příční 848/3, 748 01 Hlučín  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
Stavební bytové družstvo Vítkovice, Daliborova 54, Ostrava – Mariánské Hory  - podíl
9305/195942 za cenu 2,848,- Kč
S. D., Svazácká 2142/12, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 811/65314 za cenu 745,- Kč
S. M., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 1809/65314 za cenu 1,662,- Kč
Ś. B., Svazácká 2142/12, Ostrava-Jih – Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
SJM- U. V. a U. H., Svazácká 2143/14, Ostrava-Jih - Zábřeh - podíl 2369/65314 za cenu
2,175,- Kč
U. E.Ing., K Odře 786/12b, Ostrava-Jih – Výškovice  - podíl 7147/195942 za cenu 2,188,- Kč
V. J., Svazácká 2142/12, Ostrava-Jih - Zábřeh  - podíl 2749/97971 za cenu 1,684,- Kč
V. O. Ing., Kyjevská 1227/6, Ostrava - Poruba  - podíl 1269/65314 za cenu 1,165,- Kč,

za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč

TO
Odpis nedobytných pohledávek (tisková oprava k usnesení č. 0986/24 ze dne16.09.2010)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po paní U. L. a panu Z. Z., za pronájem  bytu na ul. Čujkovova 20  v Ostravě-Zábřehu ve
výši 33 215 Kč s příslušenstvím, ve výši 10 468 Kč z titulu dopočtených poplatků z prodlení za
pozdní úhradu nájmu a služeb s nájmem spojených, ve výši 8 357 Kč za náklady výkonu
rozhodnutí exekučním vyklizením bytu, ve výši 20 225 Kč s příslušenstvím za náklady na
opravy  bytu, ve výši 8 140 Kč za náklady řízení, za pronájem bytu na ul. Čujkovova 51, ve
výši 973 Kč s příslušenstvím, ve výši 520 Kč za náklady řízení,

dle důvodové zprávy
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