
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

USNESENÍ
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Přehled usnesení 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, konané dne 16.6.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0153/6 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2011 ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0154/6 2. Doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, příspěvkové organizace ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0155/6 3. Postoupení pohledávky ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0156/6 4. Zvyšování manažerských kompetencí ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0157/6 5. Odpis pohledávek po zemřelých ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0158/6 6. Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 6, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0159/6 7. Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul. Klegova
č. or. 21 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0160/6 8. Zveřejnění záměru na prodej pozemků, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška, k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Studia, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0161/6 9. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0162/6 10. Odpisy pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0163/6 12. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0164/6 13. Odpis nedobytných pohledávek ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0165/6 14. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0166/6 15. Prodej domu a pozemku na ul. Markova 14, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstvo (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0167/6 16. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0168/6 17. Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0169/6 18. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0170/6 19. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0171/6 20. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách - zrušení
usnesení č. 107/4 ze dne 10.3.2011 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0172/6 21. Darování neupotřebitelných počítačů ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0173/6 22. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni ( Mgr. Karel
Sibinský , starosta )

0174/6 23. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0175/6 24. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí roku
2011 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0176/6 25. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

nepřijato 11. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0153/6
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2011

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2011
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0154/6
2

Doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského a místostarostu Městského
obvodu Ostrava-Jih Bc. Radima Miklase k podpisu úplného znění zřizovací listiny Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

0155/6
3

Postoupení pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace zřizovateli v celkové výši 21 400,- Kč dle důvodové zprávy.

0156/6
4

Zvyšování manažerských kompetencí

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt ZVYŠOVÁNÍ MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceshopnost, oblast podpory 1.3 - Další
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zajistit předložení žádosti o dotaci dle tohoto usnesení v souladu s podmínkami příslušné výzvy
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín: 31.5.2011

0157/6
5

Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- po paní J. Š., za pronájem bytu na ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve výši 55 184
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 002 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 6 547 Kč za náklady řízení a ve výši 5 456 Kč za náklady na exekuční vyklizení
bytu,
- po panu J. R., za pronájem bytu na ul. Samoljovova 1765/17, Ostrava-Zábřeh, ve výši 17
111 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 320 Kč za náklady řízení a ve výši 5 919 Kč za
náklady na exekuční vyklizení bytu,
- po paní Ludmile Nikelové, za pronájem bytu na ul. Markova 2942/24, Ostrava-Zábřeh, ve
výši 107 628 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 7 281 Kč s příslušenstvím za nedoplatky
z vyúčtování služeb  a ve výši 9 196 Kč za náklady řízení,
- po panu R.V, za pronájem bytu na ul. Smirnovova 1641/17, Ostrava-Zábřeh, ve výši 28 997
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 652 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb, ve výši 5 730 Kč za náklady řízení a ve výši 8 933 Kč za náklady na exekuční vyklizení
bytu,
- po panu M. G., za pronájem bytu na ul. M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, ve výši 7 888,50 Kč
za náklady na exekuční vyklizení bytu, ve výši 31 210 Kč za náklady na opravu vyklizeného
bytu a ve výši 1 880 Kč za náklady řízení,
- po panu K. Ch., za pronájem bytu na ul. Gerasimovova 16/1788, Ostrava-Zábřeh, ve výši 26
011 Kč s příslušenstvím za "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy

0158/6
6

Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 6, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Zastupitelstvo městského obvodu
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rozhodlo

podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění o úplatném převodu domu č. pop. 2088, ul.
Průkopnická  č. or. 6, na poz. parc. č. st. 3433  a o úplatné  převodu pozemku parc. č. st.3433
zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 215 m2,  v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle
"Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové
družstvo Průkopnická 6,  Ostrava, se sídlem Ostrava, Průkopnická 2088/6, PSČ 700 30, za
kupní cenu domu 5.651.970 Kč, za kupní cenu pozemku 64.500,-- 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.

0159/6
7

Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul.
Klegova č. or. 21

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění o budoucím úplatném převodu 1 bytové
jednotky spolu s příslušným podílem na zastavěném pozemku a společných částech domu č.
pop. 1440, ulice Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182 zastavěná plocha o výměře 269 m2 v
kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, budoucímu kupujícímu bytu, dle zák. č. 72/1994
Sb., v platném znění, v rozsahu a za kupní cenu dle důvodové zprávy takto:

budoucí kupující:
pí. J. M.,
bytem Lepařova 731/20, 712 00  Ostrava-12.

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/10
podíl na spol. část. a poz.: 5022/235999
cena podílu pozemku: 4.579,00 Kč
kup. cena b.j.: 278.956,00 Kč

0160/6
8

Zveřejnění záměru na prodej pozemků, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška, k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Studia, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

a) záporné stanovisko se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 101/31 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 1507 m2 a pozemku parc.č. 101/48 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 793 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby mycí linky pro
osobní automobily

b) záporné stanovisko se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 732/2 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 2200 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby
mycí linky pro osobní automobily

c) záporné stanovisko se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 793/278 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 1551 m2 a pozemku parc.č. 252 zastavěná plocha a nádvoří-
zbořeniště o výměře 449 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby
mycí linky pro osobní automobily

žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci prodeje výše uvedených pozemků, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih

0161/6
9

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej pozemku st.p.č. 2880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 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
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0162/6
10

Odpisy pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odpisu pohledávek za:

- Sportcentrum neslyšících Ostrava z titulu nezaplacení služeb spojených s nájmem ve
zbývající výši 100.475,39 Kč a nákladů řízení ve výši 10.340,-- Kč

- Soukromá vyšší odborná škola obchodně právní, s. r. o. z titulu nezaplacení faktur za
poskytované služby ve zbývající výši 99.493,83 Kč

dle důvodové zprávy

0163/6
12

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4223, UZ 38588505 o 3 918 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4223, UZ 38188501 o 346 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, ORG 8713, UZ 8224 o 3 167 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, ORG 8713, UZ 8223 o 1097 tis. Kč

0164/6
13

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po panu P. D. a S. H., za pronájem bytu na ul. Jandova 2878/3, Ostrava-Zábřeh, ve výši
90.431 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 12.624 Kč za náklady na opravu bytu  a ve
výši 5.592 Kč za náklady řízení ,
- po panu L. M., za pronájem bytu na ul Rodimcevova 2178/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši
81.399 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.977 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z
vyúčtování služeb, ve výši 143.763 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 4.560 Kč za náklady
řízení,
- po panu A. S., za pronájem bytu na ul. Výškovická 429/157, Ostrava-Výškovice, ve výši
12.458 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 18.393,60 Kč za náklady na opravu bytu, ve
výši 39.273 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 4.059 Kč za náklady řízení, dle důvodové
zprávy

0165/6
14

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení
- panu K.B, za byt č. 1, na ul. Bedrnova 2883/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 % z částky 74
469 Kč, tj. 22 341 Kč, dle důvodové zprávy

0166/6
15

Prodej domu a pozemku na ul. Markova 14, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstvo

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2946 na pozemku parc. č. st. 4485 na ulici Markova č. or.
14 a o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 4485 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře
367 m2, v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném
znění a v souladu se "Zásadami o prodeji domů, bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění,
právnické osobě Bytové družstvo Markova 14, Ostrava, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Markova
2946/14, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 19.924.570,-- Kč, za kupní cenu pozemku
110.100,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč
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0167/6
16

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ: 25911368, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Ruská
č.p.3077/135,  o směnu pozemků  ve svém vlastnictví, a to p.p.č. 2999/1 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 2999/2 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 2999/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
 p.p.č. 526/43 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 526/86 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 526/87
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za pozemky p.p.č. 526/51 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 526/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 526/53 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 526/56 ostatní plocha, ostatní komunikace p.p.č. 526/57
ostatní  plocha, jiná plocha, p.p.č. 526/59 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 526/64
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města
Ostrava, nesvěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih a pozemky p.p.č. 1005/23 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 4391 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava –
Jih

a

vydává

kladné stanovisko ke směně pozemků  p.p.č. 1005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.p.č. 4391 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
Statutárního města Ostrava, svěřených Městskému obvodu Ostrava – Jih

0168/6
17

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 1. 7. 2011 dle přiloženého návrhu pro
níže uvedené příspěvkové organizace:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace a
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace

0169/6
18

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovistko ke zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc.č.st. 2964/1, zast. pl.
o výměře 228 m2, jednotka č. 13/414, spoluvlastnický podíl o velikosti 10,07 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou;

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej výše
uvedeného pozemku.

0170/6
19

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej  dotčeného pozemku p.p.č. 485/16 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 457 m2,  v k.ú. Hrabůvka na ul.Klegova, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej výše
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uvedeného pozemku

0171/6
20

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách - zrušení
usnesení č. 107/4 ze dne 10.3.2011

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

svoje usnesení č. 107/4 ze dne 10.3.2011

a

rozhodlo

zveřejnit  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace  o
výměře 80 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. V Troskách, za účelem sjednocení vlastnictví k
užívaným nemovitostem

0172/6
21

Darování neupotřebitelných počítačů

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

darovat  již dále neupotřebitelé počítače v počtu 35 ks v celkové hodnotě 418.126,56 Kč
občanským sdružením (nestátním neziskovým organizacím) dle přílohy

0173/6
22

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 8/1, ze dne 18. 11. 2010

určuje

podle § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb. O obcích  ve znění změn a doplňků starostovi
a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů s účinností od 1. 8. 2011 takto:

a) starostovi Mgr. Karlu Sibinskému na úsecích:
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti 
- zadávání veřejných  zakázek 
- legislativní činnosti 
- publicity obvodu 
- obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
- veřejného pořádku 

b) místostarostovi Ing. Radimu Laukovi  na úsecích:
- stavebně správního řízení 
- životního prostředí 
- vodního hospodářství a ochrany vod 
- investiční výstavby a rozvoje 
- bytového hospodářství - správy DaBF 
- technického provozu a údržby majetku 
- památkové péče 

c) místostarostovi Bc. Radimu Miklasovi na úsecích:
- financí a rozpočtu 
- školství, kultury a tělovýchovy 
- prevence kriminality 
- vnitřní správy
- sociální péče
- sociálně právní ochrany dětí

d) místostarostovi Ing. Pavlu Plankovi na úsecích:
- komunálních služeb 
- dopravy a silničního hospodářství 
- památkové péče 
- majetkových vztahů 
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-  správy informačního systému

0174/6
23

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

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2011 dle předloženého návrhu s účinností od 1. 7. 2011

0175/6
24

Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí
roku 2011

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za I.
pololetí roku 2011

0176/6
25

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informaci o činnosti rady a starosty městského obvodu od 5. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-jih, konaného dne 5. 5. 2011.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

11
Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 900 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.
2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6123, UZ 11 o 1 900 tis. Kč
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