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Přehled usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 27. 2. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0587/20 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (František Dehner, místostarosta)

0588/20 2. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2014 (František
Dehner, místostarosta)

0589/20 3. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014 (František Dehner, místostarosta)

0590/20 4. Změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

0591/20 5. Žádost o udělení výjimky z limitu stanoveného Statutem města Ostravy (František Dehner, místostarosta)

0592/20 6. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

0593/20 7. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

0594/20 8. Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0595/20 9. Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0596/20 10. Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0597/20 11. Prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0598/20 12. Prodej pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0599/20 13. Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0600/20 14. Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Lumírova 52, Ostrava-Výškovice (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0601/20 15. Prodej zastavěných pozemků vlastníkovi domů na ul. Charvátská 16, 18 a 20, Ostrava-Výškovice (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0602/20 16. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na pozemku parc.č.
st. 6299 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0603/20 17. Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřizených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0604/20 18. Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/08 s podílem na zast. poz. parc. č. st. 1182, ul.
Klegova č. pop. 1440, č. or. 21 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0605/20 19. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0606/20 20. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0607/20 21. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Štefkova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0608/20 22. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0609/20 23. Žádost o prominutí poplatku z prodlení nebo schválení splátkového kalendáře - Zemba Pavel (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

0610/20 24. Elektronické podání k projednání zastupitelstvem městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0611/20 25. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0612/20 26. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2013 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

0613/20 28. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0614/20 OR Podnět  Ing. Jaroslava Novotného k  údržbě veřejné zeleně (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0615/20 OR Dopis občanů Starého Zábřehu na vzrůst kriminality (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 27. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani"Vlajka pro Tibet" (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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0587/20  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

-  zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 900 tis. Kč (Vypořádací fond FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1064, UZ 3 o 2 900 tis. Kč

0588/20  
2

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2014

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2014 dle příloh
předloženého materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

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

0589/20  
3

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014 dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

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

0590/20  
4

Změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu úplného znění  přílohy  č. 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře, jejichž
zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným příspěvkovým
organizacím:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 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-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
zmocňuje
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starostu Městského obvodu Ostrava-Jih a místostarostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu úplného
znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových organizací

0591/20  
5

Žádost o udělení výjimky z limitu stanoveného Statutem města Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

žádá

na základě čl. 2 odst. 12 OZV č. 14 /2013 - Statut města Ostravy,   Zastupitelstvo města o udělení výjimky
z limitu pro poskytování dotací z úhrnné výše  3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok, a to na  9 mil. Kč pro
rok 2014 a         5 mil. Kč pro rok 2015.

0592/20  
6

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení p. Karlu Heidrichovi a pí V. H., za byt na ul. Edisonova 380/21, Ostrava-
Hrabůvka, ve výši 100%, tj. ve výši 166.647 Kč, dle důvodové zprávy

0593/20  
7

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. prominout poplatek z prodlení
- pí Ž. F., za byt na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina, ve výši 90% z částky 62.894 Kč, tj. 56.604 Kč

II. neprominout poplatek z prodlení
- prof. Z. E. a pí L. E., za byt na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši 63.795 Kč,
dle důvodové zprávy

0594/20  
8

Prodej  části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji části pozemku p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, nově odděleno geometrickým
plánem č. 1295-51a/2013 ze dne 19.6.2013 jako parc.č.st. 2261 o velikosti 4 m2 a parc.č.st.2262 o
velikosti 4 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Šponarova, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih,  zastavěného přístavbou lodžií ke stávajícímu bytovému domu na poz.
parc. č. 704, ul. Šponarova 609/11, v k.ú. Hrabůvka,   Bytovému družstvu Šponarova 11,se sídlem
Ostrava, Hrabůvka, Šponarova 609/11, PSČ 700 30, IČ 27788130, za kupní cenu  640,- Kč/m2, tj. celkem
5.120,- Kč za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč a poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč

0595/20  
9

Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji 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 o velikosti 5 m2 a parc.č.st.2264 o velikosti 5
m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih,  zastavěného přístavbou lodžií ke stávajícímu bytovému domu na poz,. parc. č. 711, ul.
Stavbařů 700/14, v k.ú. Hrabůvka,   Společenství pro dům Stavbařů 14, se sídlem Stavbařů 700/14, 700
30  Ostrava – Hrabůvka, IČ 27816621, za kupní cenu 640 Kč/m2, tj. celkem 6.400,- Kč  za podmínky
úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč ,  a  poplatku za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč

0596/20  
10

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji části pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha-zeleň, odděleno geometrickým plánem č.
951-64/2013 ze dne 1.7.2013, s novým označením jako pozemek parc.č. 793/413 ostatní plocha-zeleň o
výměře 209 m2, v k.ú.  Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-
svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví paní D. M., bytem Charvátská 133/1, 700 30
 Ostrava – Výškovice,  za kupní cenu ve výši 149.740 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 2.057 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč

0597/20  
11

Prodej části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Oráčova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  prodeji  části pozemku p.p.č. 433/54 ostatní plocha, jiná plocha (vzniklý rozdělením pozemku p.p.č.
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433/4 na základě geometrického plánu č. 1294-92/2013 ze dne 24.5.2013) o velikosti 43 m2 a části
pozemku p.p.č. 982/3 ostatní plocha, jiná plocha ( vzniklý  rozdělením pozemku p.p.č. 982 na základě
geometrického plánu č. 1294-92/2013 ze dne 24.5.2013) o velikosti 44 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova , v
majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem   užívání
 plochy pro zřízení venkovního výtahu k budově na parc. č. st. 2198, a za účelem výsadby okrasných
jehličnatých stromků jako pohledovou a zvukovou bariéru od komunikace panu M. O., bytem Oráčova
1622/2, 700 30  Ostrava – Hrabůvka, za kupní cenu 522,- Kč/m2, tj. celkem 45.414,- Kč za podmínky
úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč a za úhradu poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč.

0598/20  
12

Prodej pozemku parc.č. st. 83 v k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek parc.č. st. 83, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 436 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih paní PhDr. D. S., Ph.D.,
bytem Klegova 11/300, Ostrava-Hrabůvka, za cenu 92.432 Kč, za podmínky úhrady části nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 1.000 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

0599/20  
13

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, a to část pozemku p.p.č. 455/112 ostatní plocha,
ostatní komunikace - geometrickým plánem č. 3833/95-2011 oddělená a nově označená jako p.p.č.
455/185 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, část pozemku st.p.č. 1361 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště  - geometrickým plánem č. 3833/95-2011 oddělená a nově označená jako p.p.č. 4487/2 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 75 m2 a část původního pozemku, geometrickám plánem č.
3833/95-2011označená jako p.p.č. 219/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, z vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, do spoluvlastnictví V. Č. a J. Č., oba
bytem Šaldova 8, Ostrava Zábřeh a H. D., bytem Opavská 6, Ostrava – Poruba, za kupní cenu ve výši
 75.000,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku  v zákonné výši a nákladů za vypracování znaleckého
posudku ve výši 2.000,- Kč

0600/20  
14

Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Lumírova 52, Ostrava-Výškovice

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu pozemku parc. č. 793/61 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 243 m², pod domem
č. pop. 533 na ulici Lumírova č. or. 52, v k. ú. Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice, 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 Ostrava,
Lumírova 52, se sídlem Ostrava – městský obvod Ostrava Jih, Lumírova 52, IČ 253 85 836, za účelem
ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem za kupní cenu zastavěného pozemku ve výši 128.790,-- Kč, za
podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-- Kč a úhrady poplatku za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy

0601/20  
15

Prodej zastavěných pozemků vlastníkovi domů na ul. Charvátská 16, 18 a 20, Ostrava-Výškovice

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu pozemků parc. č. 793/77 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 231 m², pod domem
č. pop. 569 na ulici Charvátská č. or. 16, parc. č. 793/78 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 226 m²,
pod domem č. pop. 570 na ulici Charvátská č. or. 18 a parc. č. 793/79 – zastavěná plocha a nádvoří  o
výměře 231 m², pod domem č. pop. 571 na ulici Charvátská č. or. 20, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, část
obce Výškovice, 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 Charvátská 20, se sídlem Ostrava - Výškovice, Charvátská 570/18, PSČ 700 30, IČ 258 72
991, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem za kupní cenu zastavěných pozemků pod
domy Charvátská 16, Charvátská 18 a Charvátská 20 v celkové výši  364.640,-- Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,-- Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy

0602/20  
16

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na
pozemku parc.č. st. 6299 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k budově bez čp. na pozemku parc.č. st. 6299 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní Z. B., bytem Kašparova 1411/2, Ostrava-Hrabůvka, za podmínek dle
předložené kupní smlouvy.
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0603/20  
17

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 15.3.2014 dle příloženého návrhu pro níže uvedené
příspěvkové organizace:
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci,
Mateřskou školu Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkovou organizaci a
Mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci, dle důvodové zprávy.

0604/20  
18

Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/08 s podílem na zast. poz. parc. č.
st. 1182, ul. Klegova č. pop. 1440, č. or. 21

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru na budoucí úplatný převod 1 bytové jednotky číslo 1440/08, spolu s příslušným
podílem o velikosti 7312/235999 na společných částech a zastavěném pozemku u domu č. pop. 1440, ulice
Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182, celková zastavěná plocha o výměře 269 m2 v kat. území Hrabůvka,
část obce Hrabůvka

0605/20  
19

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

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

stanovisko manželů Petra a Leony Žůrkových,  bytem Uralská 9, Ostrava - Zábřeh, k nabídce odkoupení
části pozemku p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 52 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

a
rozhodlo

a) nezveřejnit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná plocha, oddělený dle GP č.
2971-59/2013 ze dne 19.4.2013 a nově označený jako p.p.č. 623/150 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
52 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, dle důvodové zprávy

b) zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 623/86 ostatní plocha, jiná plocha, oddělený dle GP č.
2971-59/2013 ze dne 19.4.2013 a nově označený jako p.p.č. 623/149 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
112 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za podmínky
vydání předchozího souhlasu rady města

0606/20  
20

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej pozemku parc.č. 730/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému
obvodu Ostrava – Jih

0607/20  
21

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej pozemku parc.č. 1090/2 zahrada o výměře 219 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Štefkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za
podmínky předchozího souhlasu rady města

0608/20  
22

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat kladné stanovisko k záměru na prodej pozemku st.p.č. 6566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem sjednocení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej dotčeného pozemku
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0609/20  
23

Žádost o prominutí poplatku z prodlení nebo schválení splátkového kalendáře - Zemba Pavel

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neprominout poplatky z prodlení p. P. Z. za užívání bytu č. 10 v domě č. 63/2517 na ul. Volgogradská v
Ostravě-Zábřehu ve výši 115 557,- Kč a 14 280,90 Kč a
schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s p. P. Z. na úhradu poplatku z prodlení formou pravidelných měsíčních
splátek ve výši 3 000,- Kč, a to po dobu 42 měsíců, poslední 43. splátka je stanovena ve výši 3 837,90,-
Kč, dle důvodové zprávy

0610/20  
24

Elektronické podání k projednání zastupitelstvem městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

elektronické podání, týkající se nestandardního fungování bytové komise

ukládá

kontrolnímu výboru projednat  záležitost  a předložit na příštím zasedání zastupitelstva výsledky šetření.

0611/20  
25

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 s účinností od 27. 2. 2014

0612/20  
26

Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2013 a plán
práce na rok 2014

0613/20  
28

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty a rady městského obvodu od 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 12. 12. 2013

0614/20  
OR

Podnět  Ing. Jaroslava Novotného k  údržbě veřejné zeleně

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. Jaroslava  Novotného, týkající se údržby veřejné zeleně, adresovaný radě a zastupitelstvu
městského obvodu s tím, že na příštím zasedání zastupitelstva bude projednána odpověď na  tento podnět.

0615/20  
OR

Dopis občanů Starého Zábřehu na vzrůst kriminality

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

dopis starostky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, týkající se stížnosti občanů Starého Zábřehu
na vzrůst  kriminality.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

27 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani"Vlajka pro Tibet"

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

dopis Spolku LUNGTA, týkající se žádosti o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
rozhodlo

o připojení se  k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
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