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Přehled usnesení 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 8. 12. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0214/8. 1. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2012, včetně rozpočtového výhledu na léta 2013-2015 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

0215/8. 2. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0216/8. 3. 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 2012 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

0217/8. 4. Centrum volného času KLIKA - darování hmotného majetku, dodatek ke smlouvám o poskytnutí veřejné
finanční podpory - účelové dotace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0218/8. 5. Podání žádosti Modernizace hlediště Kina LUNA (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0219/8. 6. Dodatek Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0220/8. 7. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0221/8. 8. Žádost o odepsání pohledávky (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0222/8. 9. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0223/8. 10. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0224/8. 11. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0225/8. 13. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0226/8. 14. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
pro rok 2012 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0227/8. 15. Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Moravskoslezského kraje v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0228/8. 16. Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/05 s podílem na zast. poz. parc. č. st. 1182, ul.
Klegova č. pop. 1440, č. or. 21 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0229/8. 17. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 117,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0230/8. 18. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 119,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0231/8. 19. Zveřejnění záměru na prodej  pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0232/8. 20. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0233/8. 21. Prodej domů a pozemků na ul. Gerasimovova 10, Gerasimovova 12 a Gerasimovova 14, Zábřeh, do
vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0234/8. 22. Prodej domu a pozemku na ul. P. Lumumby 24, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0235/8. 23. Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 8, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0236/8. 24. Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 115, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0237/8. 25. Prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0238/8. 26. Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0239/8. 27. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0240/8. 28. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0241/8. 29. Žádost o poskytnutí půjčky ze Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0242/8. 30. Postoupení pohledávky (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0243/8. 31. Žádost o změnu termínu splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté "Občanskému sdružení pro volný čas v
Ostravě" na realizaci projektu EU (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0244/8. 32. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2012 dle jednotlivých správců DaBF (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0245/8. 33. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0246/8. 34. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0247/8. 35. Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0248/8. 36. Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 26, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)
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0249/8. 37. Prodej domu a pozemku na ul. U Studia 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0250/8. 38. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0251/8. 39. Úprava přílohy č. 1 ke zřízovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0252/8. 40. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 10,  Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0253/8. 41. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 12,  Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0254/8. 42. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 8,  Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0255/8. 43. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 16,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0256/8. 44. Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků a podloubí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0257/8. 46. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0258/8. 47. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0259/8. 48. Souhlas s postoupením práv  a převzetím závazků ke smluvnímu vztahu uzavřenému k pozemkům v k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0260/8. 49. Stanovisko k  záměru  prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0261/8. 50. Optimalizace školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih - Základní škola Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1,
příspěvková organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0262/8. 51. Petice proti výstavbě parkovacího domu na ulici Jičínská v Ostravě-Výškovicích (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0263/8. 52. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 12. Prominutí smluvní pokuty za pronájem nebytového prostoru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 45. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0214/8.  
1

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2012, včetně rozpočtového výhledu na léta 2013-2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) rozpočet  m.o. Ostrava-Jih na rok 2012
   tj.  základní ukazatele
   - příjmy celkem                                      582 365   tis. Kč
   - financování                                             63 000   tis. Kč
   - celkové zdroje                                     645 365   tis. Kč
   - běžné výdaje                                        523 980   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                121 385    tis. Kč
   - celkové výdaje                                      645 365   tis. Kč

2) zapojení výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů
   na rok 2012 v objemu 2 800 tis. Kč na údržbu veřejné zeleně

3)  příspěvky příspěvkovým organizacím
    na rok 2012 dle předloženého návrhu

4)  použití finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2012 dle předloženého návrhu  

5)  poskytnutí grantů dle  rozpočtu na rok 2012 ve výši  1 500 tis. Kč
   
6)  rozpočtový výhled na léta 2013-2015

7)  předkládání  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2012 včetně komentáře

0215/8.  
2

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

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

3 z 14



plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2011

0216/8.  
3

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 2012

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 2012" dle přílohy materiálu

0217/8.  
4

Centrum volného času KLIKA - darování hmotného majetku, dodatek ke smlouvám o poskytnutí
veřejné finanční podpory - účelové dotace

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o vydání souhlasu s darováním hmotného majetku pořízeného z veřejné finanční podpory - účelové
dotace občanským sdružením YMCA Ostrava-Poruba, Rošického 1064, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
26534037 občanskému sdružení Kudy kam, Chalupníkova 41/1476, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
26531950 dle důvodové zprávy

souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace dle
příloh materiálu

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvám
o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace dle příloh materiálu

0218/8.  
5

Podání žádosti Modernizace hlediště Kina LUNA

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt Modernizace hlediště Kina LUNA v rámci programu podpory
ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zajistit veškeré podklady pro splnění podmínek k podání žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2011

0219/8.  
6

Dodatek Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

dodatek Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih dle předložené důvodové zprávy

0220/8.  
7

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení
- panu M. Ch. a paní Š. Ch., za byt č. 6 na ul. Jubilejní 345/60, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z
částky 28 374 Kč, dle důvodové zprávy
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0221/8.  
8

Žádost o odepsání pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávky vzniklé z titulu neoprávněných odběrů elektrické energie v obytném domě
na ul. Jubilejní 9 v Ostravě-Hrabůvce v celkové výši 25 960,11 Kč, dle důvodové zprávy

0222/8.  
9

Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- po panu J. W., za pronájem bytu na ul. Averinova 1685/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 93 802 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 425 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 16 207, 50 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu, ve výši 12 636 Kč za náklady na opravu
bytu a ve výši 5 720 Kč za náklady řízení,
- po paní H. L., za pronájem bytu na ul. Plavecká 1048/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 87 165 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 41 983,20 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 128 176 Kč za
poplatek z prodlení a ve výši 10 104 Kč za náklady řízení,
- po paní B. S., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 172/37, Ostrava-Dubina, ve výši 227 131
Kč za poplatek z prodlení, ve výši 18 933,10 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 6 020 Kč za
náklady řízení,
- po panu Z. U., za pronájem bytu na ul. A. Gavlase 34/6, Ostrava-Dubina, ve výši 43 842 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 3 322 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, ve
výši 15 627 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 14 150 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 5 480
Kč za náklady řízení,
- po panu M. K., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 151/7, Ostrava-Dubina, ve výši 100 490
Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 4 216 Kč za náklady řízení,
- po paní B. M., za pronájem bytu na ul. Kašparova 1413/14, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 56 862 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 14 033 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
ve výši 37 061 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 10 267,50 Kč za náklady na exekuční
vyklizení bytu a ve výši 10 880 Kč za náklady řízení,
- po paní M. O., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 170/33, Ostrava-Dubina, ve výši 39 336
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 883 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 259 676 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 26 907 Kč za náklady na opravdu bytu a
ve výši 13 296 Kč za náklady řízení, za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 145/40, Ostrava-
Dubina, ve výši 4 007 Kč s příslušenstvím za "ušlé nájemné", ve výši 33 653,50 Kč za náklady na
opravy bytu a ve výši 1 200 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0223/8.  
10

Uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o uzavření splátkového kalendáře s paní M. B., bytem Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, na
úhradu dlužného nájemného z bytu č. 7, o vel. 1+1, standard, na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-
Zábřeh, ve výši 14 172 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 400 Kč, po dobu 35
měsíců počínaje měsícem prosincem 2011, poslední 36. splátka je stanovena ve výši 172 Kč, dle
důvodové zprávy

0224/8.  
11

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po panu L. K., za pronájem bytu na ul. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 104 902 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 832 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7 500
Kč za náklady řízení,
- po paní B.H., za pronájem bytu na ul. Utvenkova 1678/10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 31 464 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 10 799 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
ve výši 273 475 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 7 019 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a
ve výši 9 720 Kč za náklady řízení,
- po paní A.K., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 152/9, Ostrava-Dubina, ve výši 72 326 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 25 167 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 7 290 Kč za náklady
řízení,
- po panu I. K., za pronájem bytu na ul. Závodní 863/15, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 88 449,42 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 354,37 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
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služeb, ve výši 1 956 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 6 366 Kč za náklady řízení,
- po panu J. U. , za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 21 364 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 463 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb a
náklady řízení ve výši 1 604 Kč,
- po paní E. I. (dříve Holubové), za pronájem bytu na ul. V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, ve výši
88 880 Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 6 412 Kč, dle důvodové zprávy

0225/8.  
13

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2012

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 2012 dle předloženého návrhu

0226/8.  
14

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2012

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2012 dle upraveného návrhu

0227/8.  
15

Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Moravskoslezského kraje v k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

bezúplatně nabýt  nemovitosti z vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, se sídlem 28.
října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a v hospodaření Střední školy elektrotechnické,
Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, Na Jízdárně 423/30, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ 13644327, a to pozemky p.p.č. 270/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5
227 m2 a p.p.č. 991 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 642 m2 v k.ú. Hrabůvka, včetně všech
součástí a příslušenství těchto nemovitostí, za následujících podmínek:

a) nabyvatel se zavazuje, že o převáděné nemovitosti bude řádně pečovat, užívat je pouze ve
veřejném zájmu pro účely školství, kultury, sociálních služeb a státní správy a nepřevede je třetí
osobě, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,

b) v případě, že nabyvatel poruší povinnosti dle bodu aa), dohodly se smluvní strany na smluvní
pokutě ve výši ceny, kterou dotčené nemovitosti měly ke dni účinku vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu; ode dne úhrady této smluvní pokuty
na účet převodce může nabyvatel nakládat s dotčenými nemovitostmi dle svého uvážení,

c) úhradu dle bodu ab) provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem
písemně vyzván,

d) bude-li zjištění sankce dle bodu ab) spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
popřípadě s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady;
úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván,

e) převodce je oprávněn kdykoliv během 10leté lhůty dle bodu aa) kontrolovat, zda jsou všechny
omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci
poskytnout odpovídající součinnost,

f) nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé 10leté lhůty dle bodu aa)
předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou v dohodnutém veřejném
zájmu dle bodu aa), k jejichž zachování se nabyvatel zavázal; za porušení tohoto závazku uhradí
nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny v místě a čase obvyklé dotčených
nemovitostí; úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem
písemně vyzván,

g) nabyvatel uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí

0228/8.  
16

Záměr na budoucí úplatný převod 1 byt. jednotky číslo 1440/05 s podílem na zast. poz. parc. č.
st. 1182, ul. Klegova č. pop. 1440, č. or. 21

Zastupitelstvo městského obvodu
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rozhodlo

o zveřejnění záměru na budoucí úplatný převod 1 bytové jednotky číslo 1440/05, spolu s
příslušným podílem číslo 3632/235999 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, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění za podmínek
dle důvodové zprávy

0229/8.  
17

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 117,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2265 na parc. č. st. 3296 na ulici Výškovická č. o. 117 a
pozemku parc. č. st. 3296 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 211 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

0230/8.  
18

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 119,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2266 na parc. č. st. 3295 na ulici Výškovická č. o. 119 a
pozemku parc. č. st. 3295 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 211 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

0231/8.  
19

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke  zveřejnění záměru na prodej pozemků st.p.č. 6569 zastavěná plocha  o
výměře 35 m2 a  p.p.č. 757/17 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 840 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ( vzniklých oddělením a sloučením částí pozemků p.p.č. 757/2 ostatní plocha,
manipulační plocha a p.p.č. 757/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, na základě geometrického
plánu č. 2826-25/2011 ze dne 19.09.2011), za účelem užívání pozemku pod stavbou myčky aut a
přilehlých účelových ploch k této myčce

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej

0232/8.  
20

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej pozemků  p.p.č. 270/18 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 439 m2 a části pozemku p.p.č. 270/2 ostatní plocha,  jiná plocha o výměře  1250
m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská, 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

0233/8.  
21

Prodej domů a pozemků na ul. Gerasimovova 10, Gerasimovova 12 a Gerasimovova 14, Zábřeh,
do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo
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o úplatném převodu domu č. pop. 1785 na pozemku parc. č. st. 2094 na ulici Gerasimovova č. or.
10 a o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 2094 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 164 m2,
 o úplatném převodu domu č. pop. 1786 na pozemku parc. č. st. 2095 na ulici Gerasimovova č. or.
12 a o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 2095 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 147 m2,
 o úplatném převodu domu č. pop. 1787 na pozemku parc. č. st. 2096 na ulici Gerasimovova č. or.
14 a o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 2096 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 146 m2,
vše v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění  a
v souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické
osobě Bytové družstvo Gerasimovova 10, 12, 14, Ostrava, se sídlem Ostrava, Gerasimovova
12/1786, PSČ 700 30, za kupní cenu domu Gerasimovova 10 ve výši 3.589.300,-- Kč, za kupní
cenu pozemku 49.200,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč, za kupní cenu domu Gerasimovova 12 ve výši 3.611.780,-- Kč, za kupní cenu
pozemku 44.100,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,--
Kč, za kupní cenu domu Gerasimovova 14 ve výši 3.612.050,-- Kč, za kupní cenu pozemku
43.800,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč. Převod
domů se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku
právnické osoby.

0234/8.  
22

Prodej domu a pozemku na ul. P. Lumumby 24, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2356 na pozemku parc. č. st. 3302 na ulici Patrice Lumumby  č.
or. 24 a o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3302 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 225
m2,  v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění a v
souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické
osobě Bytové družstvo P. Lumumby 24, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby 2356/24,
PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.894.430,-- Kč, za kupní cenu pozemku 67.500,-- 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.

0235/8.  
23

Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 8, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2087 na pozemku parc. č. st. 3432 na ulici Průkopnická č. or. 8 a
o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3432 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 210 m2,  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 ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové
družstvo Průkopnická 8, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Průkopnická 2087/8, PSČ 700 30, IČ 293 87
485,  za kupní cenu domu 5.769.600,-- Kč, za kupní cenu pozemku 63.000,-- Kč a za úhradu
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč.

0236/8.  
24

Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 115, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2264 na pozemku parc. č. st. 3297 na ulici Výškovická č. or. 115
a o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3297 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 212 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 Výškovická 115, Ostrava-Zábřeh, se sídlem Ostrava , Výškovická 2264/115, PSČ
700 30, IČ 293 83 714, za kupní cenu domu 5.655.640 Kč, za kupní cenu pozemku 63.600,-- Kč a
za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč.

0237/8.  
25

Prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st.p.č. 2880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Volgogradská, z vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, do vlastnictví níže uvedených spoluvlastíků bytových jednotek:

E. A., Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh  - podíl  199/2310 za cenu 5.634,- Kč
J. D., Sarajevova 1514/1, Ostrava - Zábřeh - podíl  199/2310 za cenu 5.634,- Kč
F. R. Ing., Václava Košaře 124/5, Ostrava - Dubina - podíl  199/4620  za cenu 2.817,- Kč
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J. O., Na Fojtství 1545/5, Ostrava - Hrabůvka - podíl  199/4620  za cenu 2.817,- Kč
SJM K. J. Ing. a K. R. Ing., Za Potokem 1080/5, Ostrava-St. Bělá - podíl  87/770 za cenu 7.389,- Kč
SJM K. O. a K. L. Ing., Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh - podíl  87/770 za cenu 7.389,- Kč
K. J., Hutnická 195/2, Vřesina, 747 20 Vřesina u Hlučína - podíl  87/770  za cenu 7.389,- Kč
K. K., Jiřího Herolda 1562/6, Ostrava - Bělský Les - podíl  87/770 za cenu 7.389,- Kč
L. M. Ing., Aloise Gavlase 37/12, Ostrava - Dubina - podíl  68/1155 za cenu 3.851,- Kč
S. B., Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh - podíl  68/1155  za cenu 3.851,- Kč
Stavební bytové družstvo Vítkovice, IČ:00050806, Daliborova 54, Ostrava – Mar. Hory - podíl
 68/1155  za cenu 3.851,- Kč
SJM  Z. J. a Z. M., Volgogradská 2521/49, Ostrava - Zábřeh - podíl  87/770  za cenu 7.389,- Kč

za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč

0238/8.  
26

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st. p. č. 2204 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 280 m2 a pozemek p.p.č.
311/51 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 (vzniklý oddělením z pozemku
poz.parc.č.311/33 dle GP č. 1179-80/2010 ze dne 25.10.2010) v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní,
společnosti KIMEX, s. r. o., se sídlem Mitrovická 37, 739 21 Paskov,  IČ : 00560936, za kupní cenu
1 710 Kč/m2, za podmínky úhrady správního poplatku 500 Kč a nákladů na vypracování znaleckého
posudku ve výši 1 800 Kč

0239/8.  
27

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují daňové příjmy  ORJ 1, pol. 1343 o 237 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 83 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171 o 146 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 8 tis. Kč

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 1 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 650 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 350 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 100 tis. Kč

0240/8.  
28

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují daňové příjmy ORJ 1, pol. 1343 o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 250 tis. Kč

0241/8.  
29

Žádost o poskytnutí půjčky ze Sociálního fondu

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

poskytnutí půjčky na řešení tíživé životní situace ve výši 15.000,- Kč z prostředků Sociálního fondu
paní M. M., zaměstnankyni Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih.

0242/8.  
30

Postoupení pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace zřizovateli v celkové výši Kč 85.000,00 dle důvodové zprávy.
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0243/8.  
31

Žádost o změnu termínu splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté "Občanskému sdružení pro
volný čas v Ostravě" na realizaci projektu EU

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o změně termínu splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté ve výši 600.000,-Kč "Občanskému
sdružení pro volný čas v Ostravě" se sídlem Václava Jiříkovského 23, Ostrava-Dubina, IČ:
26984326 na předfinancování projektu "Poznáváme se sportem a kulturou" podaného do
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, a to  k
31.3.2012

0244/8.  
32

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2012 dle jednotlivých správců DaBF

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

plán výnosů a nákladů na rok 2012 pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrava-Jih a plán
jmenovitých akcí na rok 2012 dle jednotlivých správců DaBF v rozsahu předloženého materiálu

0245/8.  
33

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. prominout poplatek z prodlení
- panu R. K., za byt č. 22 na ul. B. Četyny 956/1, Ostrava-Bělský Les, ve výši 60 % z částky 169
678 Kč, tj. 101 807 Kč,
- panu O. B., za byt č. 9 na ul. Klegova 1038/40, Ostrava-Hrabůvka ve výši 30 % z částky 127 550
Kč, tj. 38 265 Kč,

ÏI. neprominout poplatek z prodlení
- paní R. L., za byt č. 17 na ul. Jugoslávská 2825/26, Ostrava-Zábřeh ve výši 27 143 Kč, dle
důvodové zprávy

0246/8.  
34

Uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o uzavření splátkového kalendáře s panem M.V., bytem ubytovna KELPA a.s., Pavlovova 2626/33,
Ostrava-Zábřeh, na úhradu dlužného nájemného z bytu č. 16, o vel. 1+1, standard, na ul.
Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve výši 22 438 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 500 Kč, po dobu 44 měsíců počínaje měsícem prosincem 2011, poslední 45. splátka je
stanovena ve výši 438 Kč, dle důvodové zprávy

0247/8.  
35

Prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2301 na pozemku parc. č. st. 3249 na ulici Jiskřiček č. or. 3 a o
úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3249 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 212 m2, v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a v
souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické
osobě Bytové družstvo Jiskřiček 3, Ostrava, se sídlem Ostrava, Jiskřiček 2301/3, PSČ 700 30, za
kupní cenu domu 5.511.650,-- Kč, za kupní cenu pozemku 63.600,-- 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.

0248/8.  
36

Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 26, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2355 na pozemku parc. č. st. 3303 na ulici Patrice Lumumby č.
or. 26 a o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3303 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře
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222 m2, v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
a v souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické
osobě Bytové družstvo Patrice Lumumby 26, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby
2355/26, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.873.050,-- Kč, za kupní cenu pozemku 66.600,-- 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.

0249/8.  
37

Prodej domu a pozemku na ul. U Studia 3, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2856 na pozemku parc. č. st. 4546 na ulici U Studia č. or. 3 a o
úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 4546 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 464 m2, v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění a v
souladu se "Zásadami prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické
osobě Bytové družstvo U Studia 3, se sídlem Ostrava, Zábřeh, U Studia 2856/3, PSČ 700 30, za
kupní cenu domu 35.823.580,-- Kč, za kupní cenu pozemku 139.200,-- Kč a za úhradu nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč.

0250/8.  
38

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji pozemků parc. č. parc. č. 967 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2, parc.č.
715/295 zahrada o výměře 282 m2 a parc.č. 715/296 ostatní plocha-zeleň o výměře 45 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za kupní
cenu ve výši 208.000,- Kč, za podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši
3.089,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve
výši 500,- Kč, do podílového vlastnictví Mgr. Gabriely Solné a pana Františka Zunta, oba bytem
Kubalova 414/1, Ostrava – Výškovice

0251/8.  
39

Úprava přílohy č. 1 ke zřízovací 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 1.1.2012 dle přiloženého návrhu pro níže
uvedené příspěvkové organizace:
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostarava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace

0252/8.  
40

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 10,  Ostrava-Bělský Les

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 3012 na pozemku parc. č. 307 na ulici Dr. Šavrdy č. o. 10
a pozemku parc. č. 307 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 263 m² v k. ú. Dubina u Ostravy,
dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4.
2001, v platném znění

0253/8.  
41

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 12,  Ostrava-Bělský Les

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 3013 na pozemku parc. č. 238 na ulici Dr. Šavrdy č. o. 12
a pozemku parc. č. 238 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 263 m² v k. ú. Dubina u Ostravy,
dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4.
2001, v platném znění
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0254/8.  
42

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 8,  Ostrava-Bělský Les

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 3011 na pozemku parc. č. 308 na ulici Dr. Šavrdy č. o. 8 a
pozemku parc. č. 308 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 260 m² v k. ú. Dubina u Ostravy,
dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4.
2001, v platném znění

0255/8.  
43

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 1788 na pozemku parc. č. st. 2097 na ulici Gerasimovova
č. o. 16 a pozemku parc. č. st. 2097 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 149 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

0256/8.  
44

Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků a podloubí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

a) záporné stanovisko k se zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 654/45 ostatní
plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy-svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem zřízení přístupu do zadní části
objektu občanské vybavenosti

b) kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej podloubí -  železobetonová zastřešená
konstrukce stojící na zděných pilířích, kdy čtyři pilíře jsou samostatné, stojící na pozemku p.p.č.
654/45 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou a dva umístěny jsou na pozemku st.p.č. 2175
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, z důvodu zajištění stavebních oprav  a údržby podloubí a
současně umožnění jeho kontroly a ochrany  

c) kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej částí pozemků p.p.č. 654/45 ostatní plocha  a
st.p.č. 2175 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,  o celkové výměře 14 x 3 m,  na kterých je
umístěno 6 pilířů podloubí

a

žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci uvedených prodejů

0257/8.  
46

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru na prodej pozemků v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, parc.č. 841/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, parc.č.
841/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, parc.č. 841/7 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 29 m2 za účelem užívání pozemků pod stavbou rekreačních chat; parc.č. 841/2 zahrada o
výměře 355 m2, parc.č. 841/3 zahrada o výměře 361 m2, parc.č. 841/4 zahrada o výměře 344 m2
za účelem užívání zahrad; tří částí pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost o výměrách 275 m2,
250 m2 a 250 m2, za  účelem užívání rozšířených zahrad, lokalita Drůbeží, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih

0258/8.  
47

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej pozemku p.p.č. 426/10 ostatní plocha–jiná plocha o výměře 56 m2, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nová, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

12 z 14



0259/8.  
48

Souhlas s postoupením práv  a převzetím závazků ke smluvnímu vztahu uzavřenému k
pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s postoupením práv a převzetím závazků společnosti CORE Commercial Investment a.s.  (původně
JTH Investment a.s.), IČ 27340171, se sídlem Teplice, Sobědruhy, Zahrádky 450, vyplývajících ze
 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 36/014/633/09 ze dne 23.7.2009  ve znění dodatků,
na základě Dohody o postoupení práv a převzetí závazků  mezi společností CORE Commercial
Investment a.s. a společností HVB Leasing Czech Republic s.r.o., IČ 62917188, se sídlem Praha 5,
Smíchov, Radlická 14/3201, s účinností od 1.1.2012

0260/8.  
49

Stanovisko k  záměru  prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru prodeje části  pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň  v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih,
oddělené geometrickým plánem č. 1165-76/2010 ze dne 28.5.2010 a nově označené jako p.p.č.
348/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 269 m2 v k.ú. Hrabůvka, za účelem užívání  zahrady

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej výše uvedeného
pozemku v k.ú. Hrabůvka

0261/8.  
50

Optimalizace školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih - Základní škola Ostrava-Zábřeh,
V Zálomu 1, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zrušení Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace,  ke dni 31.7.2012 a
převzetí majetku, práv a  závazků k tomuto dni zřizovatelem v plném rozsahu

0262/8.  
51

Petice proti výstavbě parkovacího domu na ulici Jičínská v Ostravě-Výškovicích

Zastupitelstvo městského obvodu

projednalo

petici proti výstavbě parkovacího domu na ulici Jičínská v Ostravě-Výškovicích.

souhlasí

se zněním odpovědi viz důvodová zpráva.

0263/8.  
52

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti rady a starosty od posledního, 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu,
konaného dne 15. 9. 2011
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