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Přehled usnesení 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 8. 3. 2012 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0264/9 1. Návrh na doplnění OZV č. 11/2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0265/9 2. Petice občanů k zachování Základní školy v Zálomu 1 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0266/9 3. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2012 (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

0267/9 4. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality
a volného času dětí a mládeže pro rok 2012 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0268/9 5. Změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0269/9 6. Úprava Zřizovací listiny MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0270/9 7. Vyřazení majetku MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0271/9 8. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0272/9 9. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0273/9 10. Bezplatné nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0274/9 11. Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0275/9 12. Prodej domů a pozemků na ul. Dr. Šavrdy 8, Dr. Šavrdy 10 a Dr. Šavrdy 12, Ostrava-Bělský Les, do
vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0276/9 13. Prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova  16, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstva (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0277/9 14. Prodej domů a pozemků na ul. Výškovická 117 a Výškovická 119, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické
osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0278/9 15. Smlouva o budoucí smlouvě k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0279/9 16. Stanovisko k záměru na prodej ½ garáže na ulici Erbenova v Ostravě-Vítkovicích (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0280/9 17. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0281/9 18. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 1,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0282/9 19. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0283/9 20. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 5,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0284/9 21. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 7,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0285/9 22. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0286/9 23. Zveřejnění záměru na prodej částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0287/9 24. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0288/9 25. Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0289/9 26. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0290/9 27. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0291/9 28. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí roku 2011 (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

0292/9 29. Podání žádosti o dotaci na projekt "Šetření vhodnosti aplikace metody EPC v objektech MOb Ostrava-Jih" (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

0293/9 30. Podání žádosti o dotaci na projekty v rámci 35. výzvy OPŽP na realizaci úspor energie (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0294/9 31. Údržba cyklostezky C9 - trasa A, ul. Proskovická, Ostrava (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0295/9 32. Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0296/9 33. Odpis pohledávky po zemřelém (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0297/9 34. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0298/9 35. Žádost o revokaci části usnesení č. 0245/8 ze dne 08.12.2011 ZMOb Ostrava-Jih (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0299/9 36. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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0300/9 37. Prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0301/9 38. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 9,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0302/9 39. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova x ul. Horní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0303/9 40. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0304/9 42. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 41. Prominutí smluvní pokuty s příslušenstvím za pronájem nebytového prostoru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0264/9  
1

Návrh na doplnění OZV č. 11/2011

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

návrh na doplnění OZV č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů,
interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města
Ostravy a to v čl. 1 odst, 1, kdy  za text " -v městském obvodu Svinov" se vkládá text
"- na území celého městského obvodu Ostrava-Jih s výjimkou ulic

Plzeňská od křížení s ulicemi Výškovická a Ruská po křížení s ulicemi Horní a Moravská,
Horní od křížení s ulicemi Moravská a Plzeňská po křížení s ulicí Václava Jiřikovského,
Výškovická od křížení s ulicí Čujkovova a Volgogradská po křížení s ulicí Předškolní a 29. dubna,
Dr. Martínka,
Tlapákova,
Jiřího Herolda od křížení s ulicí Cholevova po křížení s ulicí Zdeňka Vavříka,
Svazácká.“

0265/9  
2

Petice občanů k zachování Základní školy v Zálomu 1

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s návrhem odpovědi na petici občanů k zachování Základní školy v Zálomu 1, dle přílohy materiálu.

0266/9  
3

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2012

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2012 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

0267/9  
4

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2012

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 2012 dle předloženého materiálu

souhlasí

s návrhem smlouvy  o poskytnutí účelové dotace

zmocňuje

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

0268/9  
5

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, V Zálomu 1, 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

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

0269/9  
6

Úprava Zřizovací listiny MSOJ

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih dle předložené důvodové zprávy.

0270/9  
7

Vyřazení majetku MSOJ

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

1)
s částečným vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku dle bodu 1 důvodové zprávy,

2)
s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku dle bodu 2 důvodové zprávy.

0271/9  
8

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo
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o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu:

- po panu D. L., za pronájem bytu na ul. Glazkovova 1668/2, Ostrava-Zábřeh, ve výši 466 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 920 Kč za náklady řízení, za pronájem bytu na ul. Výškovická
447/153, Ostrava-Výškovice, ve výši 47 981 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 22 238 Kč za
poplatek z prodlení, ve výši 6 695,20 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 2 648,90 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 6 600 Kč za náklady řízení,
- po panu J. R., za pronájem bytu na ul. Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice, ve výši 42 887
Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 3 000 Kč za náklady řízení,
- po paní I. K., za pronájem bytu na ul. Lumírova 543/70, Ostrava-Výškovice, ve výši 65 974 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2 366 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb a
ve výši 4 496 Kč za náklady řízení,
- po paní D. S., za pronájem bytu na ul. Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, ve výši 88 453
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 8 973,50 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 5 328,50
Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7 140 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0272/9  
9

Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- po panu P. V., za pronájem bytu na ul. V. Vlasákové 964/19, Ostrava-Bělský Les, ve výši 21 497
Kč s příslušenstvím za "ušlé nájemné" a ve výši 16 020 Kč za náklady na opravu bytu,
- po panu R. Ž., za pronájem bytu na ul. Mňukova 785/14, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 440 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 6 796 Kč za náklady řízení,
- po panu L. S., za pronájem bytu na ul. Lumírova 540/64, Ostrava-Výškovice, ve výši 87 665 Kč
za poplatek z prodlení, ve výši 4 136,50 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 7 854 Kč za náklady
na exekuční vyklizení bytu a ve výši 600 Kč za náklady řízení,
- po panu S. K., za pronájem bytu na ul. A. Poledníka, Ostrava-Dubina, ve výši 89 766 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 27 680,30 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 5 721 Kč za
náklady řízení, za pronájem bytu na ul. Jubilejní 350/61, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 17 561,87 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 670,50 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 72 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 12 502,45 Kč za náklady řízení,
- po panu B. B.i, za pronájem bytu na ul. Vaňková 1010/46, Ostrava-Bělský Les, ve výši 75 575 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 9 980 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 5 980 Kč za
náklady řízení,
- po panu L. K., za pronájem bytu na ul. Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, ve výši 63 603 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 2 958 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 2 295 Kč za poplatky z prodlení, ve výši 15 947 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 3 466 Kč
za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 7 240 Kč za náklady řízení,
- po panu J. V., za pronájem bytu na ul. Krestova 1301/21, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 43 934 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 5 921 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 9 248 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 2 988 Kč za náklady řízení, za
pronájem bytu na ul. Slezská 279/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 15 202,16 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 842,38 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, ve výši 19 807 Kč
za náklady na opravu bytu, ve výši 11 118 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 1
850 Kč za náklady řízení, za pronájem ubytovací místnosti v ubytovně na ul. U Učiliště 137/1,
Ostrava-Kunčice, ve výši 5 129 Kč za náklady na vyklizení ubyt. místnosti, ve výši 193,50 Kč za
úrok z prodlení a ve výši 600 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0273/9  
10

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

bezplatně nabýt stavbu komunikace pro pěší o výměře 22 m2 na pozemku p.p.č. 566/183 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná, z vlastnictví pana PaedDr. V. O.,
bytem Ovocná 5, Ostrava -Zábřeh do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 1,- Kč

0274/9  
11

Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat část pozemku p.p.č. 654/1 ostatní plocha, zeleň  o výměře 101 m2  v k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  oddělenou geometrickým plánem č. 2832-94/2011 a nově označenou jako p.p.č. 654/217
ostatní plocha, jiná plocha, do vlastnictví společnosti THERM, spol. s r. o., IČ: 42766991, se sídlem
Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 1351/44, za cenu  ve výši  71.000,- Kč, za podmínky úhrady správního
poplatku ve výši 1000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku, dle důvodové zprávy
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0275/9  
12

Prodej domů a pozemků na ul. Dr. Šavrdy 8, Dr. Šavrdy 10 a Dr. Šavrdy 12, Ostrava-Bělský Les,
do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 3011 na pozemku parc. č. 308 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 8 a o
úplatném převodu pozemku parc. č. 308 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 260 m2,  o úplatném
převodu domu č. pop. 3012 na pozemku parc. č. 307 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 10 a o úplatném
 převodu pozemku parc. č. 307 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 263 m2,  o úplatném převodu
domu č. pop. 3013 na pozemku parc. č. 238 na ulici Dr. Šavrdy č. or. 12 a o úplatném  převodu
pozemku parc. č. 238 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 263 m2, vše v  k. ú. Dubina u Ostravy,
část obce Bělský Les,  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 Dr.
Šavrdy 8, 10, 12, Ostrava, se sídlem Dr. Šavrdy 3012/10, Ostrava-Bělský Les, PSČ 700 30, za
kupní cenu domu Dr. Šavrdy 8 ve výši 9.393.540,-- Kč, za kupní cenu pozemku 78.000,-- Kč a za
úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč, za kupní cenu domu Dr.
Šavrdy 10 ve výši 11.321.310,-- Kč, za kupní cenu pozemku 78.900,-- Kč a za úhradu nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč, za kupní cenu domu Dr. Šavrdy 12 ve výši
11.205.340,-- Kč, za kupní cenu pozemku 78.900,-- 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.

0276/9  
13

Prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova  16, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 1788 na pozemku parc. č. st. 2097 na ulici Gerasimovova č. or.
16 a o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 2097 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 149
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 Gerasimovova 16, Ostrava, se sídlem
Ostrava, Zábřeh, Gerasimovova 1788/16, PSČ 700 30, IČ 293 90 788, za kupní cenu domu
3.605.460,-- Kč, za kupní cenu pozemku 44.700,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč

0277/9  
14

Prodej domů a pozemků na ul. Výškovická 117 a Výškovická 119, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví
právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu domu č. pop. 2265 na pozemku parc. č. st. 3296 na ulici Výškovická č. or. 117
a o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 3296 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 211 m2,  o
úplatném převodu domu č. pop. 2266 na pozemku parc. č. st. 3295 na ulici Výškovická č. or. 119 a
o úplatném  převodu pozemku parc. č. st. 3295 - zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 211 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 Výškovická 117, 119, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Výškovická 2265/117,
PSČ 700 30, IČ 293 92 519, za kupní cenu domu Výškovická 117 ve výši 5.586.710,-- Kč, za kupní
cenu pozemku 63.300,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč, za kupní cenu domu Výškovická 119 ve výši 5.673.120,-- Kč, za kupní cenu pozemku
63.300,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč

0278/9  
15

Smlouva o budoucí smlouvě k pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku  p.p.č. 613/12  ostatní plocha, jiná
plocha o předpokládané výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava - svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
trafostanice, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, za cenu ve výši 990,- Kč/m2, na dobu do 60 dnů ode dne kolaudace
stavby, kdy skutečná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem zhotoveným  po
dostavbě trafostanice

0279/9  
16

Stanovisko k záměru na prodej ½ garáže na ulici Erbenova v Ostravě-Vítkovicích

Zastupitelstvo městského obvodu
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vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej ½ garáže bez čp. stojící na pozemku parc.č.
481/4 v k.ú. Vítkovice,

doporučuje

zastupitelstvu města rozhodnout zveřejnit záměr na prodej uvedené nemovitosti.

0280/9  
17

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 1,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2300 na pozemku parc. č. st. 3250 na ulici Jiskřiček č. o. 1
a pozemku parc. č. st. 3250 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 212 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

0281/9  
18

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 1,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2349 na pozemku parc. č. st. 3276 na ulici Kischova č. o. 1
a pozemku parc. č. st. 3276 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 218 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

0282/9  
19

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 3,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2348 na pozemku parc. č. st. 3275 na ulici Kischova č. o. 3
a pozemku parc. č. st. 3275 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 218 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

0283/9  
20

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 5,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2347 na pozemku parc. č. st. 3274 na ulici Kischova č. o. 5
a pozemku parc. č. st. 3274 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 219 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

0284/9  
21

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 7,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2337 na pozemku parc. č. st. 3273 na ulici Kischova č. o. 7
a pozemku parc. č. st. 3273 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 221 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

0285/9  
22

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 62,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2212 na pozemku parc. č. st. 3234 na ulici Patrice
Lumumby č. o. 62 a pozemku parc. č. st. 3234 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 215 m² v
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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

0286/9  
23

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej částí pozemku p.p.č. 654/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 3 m  v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování lodžií, za podmínky vydání předchozího
souhlasu rady města

0287/9  
24

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej pozemků p.č.st. 2242, p.č.st. 2243, p.č.st. 2244, p.č.st. 2245, p.č.st.
2246, p.č.st. 2247, p.č.st. 2248 a p.č.st. 2249 o celkové výměře 32 m2 (8 x 4m2), vzniklých
oddělením na základě geometrického plánu č. 1201-244/2011 ze dne 13.5.2011 z pozemku p.p.č.
243/23 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ulice Jubilejní, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy-svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod přístavbou předsazených lodžií tvořících
funkční celky k bytovým domům na ulici Jubilejní č.p./č.e. 654/101, 655/103, 656/105, 657/107

0288/9  
25

Zveřejnění záměru na prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejněnit záměr na prodej pozemku parc.č. 740/123 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17
m2, pozemku parc.č. 740/124  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 a pozemku parc.č.
740/125 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 79 m2 (vzniklé oddělením z pozemků parc.č. 740/4
ostatní plocha-jiná plocha a pozemku parc.č. 740/39 ostatní plocha-ostatní komunikace dle GP ze
dne 13.10.2011), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pod stavbou schodiště, 3 parkovacích míst a
manipulační plochy u objektu bydlení č.pop. 214,  ul. Staňkova

0289/9  
26

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej části pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha-zeleň o výměře 33 m2
odděleného geometrickým plánem č. 899-33/2011 ze dne 7.7.2011 a nově označeného jako
pozemek parc.č. 793/409 zastavěná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod dostavbou vstupu do bytového domu

0290/9  
27

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to části p.p.č.
125/4 zahrada o výměře 3 m2 (nově označené jako p.p.č. 125/5 zahrada), části p.p.č. 126/9
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2 (nově označené jako p.p.č. 126/10 ostatní plocha,
neplodná půda) a  části p.p.č. 4479 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 (nově označené
jako p.p.č. 4479/2 ostatní plocha, jiná plocha), oddělené geometrickým plánem č. 2847-190/2011
ze dne 09.11.2011, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem pro výstavbu rodinného domu, za
podmínky  dle důvodové zprávy  

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej částí dotčených
pozemků
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0291/9  
28

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí
roku 2011 a plán práce na rok 2012 s doplněním

0292/9  
29

Podání žádosti o dotaci na projekt "Šetření vhodnosti aplikace metody EPC v objektech MOb
Ostrava-Jih"

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt "Šetření vhodnosti aplikace metody EPC v objektech MOb
Ostrava-Jih" v rámci programu EFEKT 2012 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zajistit předložení žádosti o dotaci dle tohoto usnesení v souladu s podmínkami příslušné výzvy v
rámci programu EFEKT 2012 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Termín: 30. 03. 2012

0293/9  
30

Podání žádosti o dotaci na projekty v rámci 35. výzvy OPŽP na realizaci úspor energie

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekty "Ekotermo-Ostrava Jih 2. část (projekt A)",  "Zateplení a
výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice", v rámci operačního programu Životní prostředí,
oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zajistit předložení žádosti o dotaci dle tohoto usnesení v souladu s podmínkami příslušné výzvy v
rámci operačního programu Životní prostředí

Termín: 30. 04. 2012

0294/9  
31

Údržba cyklostezky C9 - trasa A, ul. Proskovická, Ostrava

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt "Údržba cyklostezky C9 - trasa A, ul. Proskovická, Ostrava" v
rámci programu financovaného ze Státního fondu dopravní infrastruktury

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zajistit předložení žádosti o dotaci dle tohoto usnesení v souladu s podmínkami příslušné výzvy v
rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury

Termín: 16. 03. 2012

0295/9  
32

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

9 z 12



- po panu J. P. a paní L. P., za pronájem bytu na ul. Výškovická 508/178, Ostrava-Výškovice, ve
výši 139 916 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 3 246 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z
vyúčtování služeb, ve výši 17 106,90 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 6 980 Kč za náklady
řízení,
- po panu J. Č. a paní N. Č., za pronájem bytu na ul. M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, ve výši 154
321 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 2 288 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 8 370 Kč za náklady řízení,
- po panu J. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 28 408 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 1 672 Kč za náklady řízení,
- po paní J. A., za pronájem bytu na ul. Letecká 587/32, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 97 011 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 6 164 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve
výši 2 587,50 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 5 298 Kč za náklady řízení,
- po paní A. P., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 122 937 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 21 324 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
ve výši 53 289 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 9 114 Kč za náklady řízení,
- po paní M. K. a panu K. V. za pronájem nebytových prostor na ul. Volgogradská 2558/28,
Ostrava-Zábřeh, ve výši 1 950 Kč s příslušenstvím za část nájemného, ve výši 33 832,10 Kč s
příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb  a ve výši 2 164 Kč za náklady řízení, dle
důvodové zprávy

0296/9  
33

Odpis pohledávky po zemřelém

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:

- po panu J.K.i, za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 145/40, Ostrava-Dubina, ve výši 21 139,60
Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 848 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0297/9  
34

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí poplatku z prodlení
- paní Ing. B. P. za byt č. 10 na ul. Volgogradská 2436/143, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50 %, tj. 17
150 Kč, dle důvodové zprávy

0298/9  
35

Žádost o revokaci části usnesení č. 0245/8 ze dne 08.12.2011 ZMOb Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č. 0245/8 ze dne 08.12.2011,

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení panu O. B. za byt na ul. Klegova 40, Ostrava-Hrabůvka, v plné výši,
tj. ve výši 127 550 Kč, dle důvodové zprávy

0299/9  
36

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod 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 1.4.2012 dle přiloženého návrhu pro níže
uvedené příspěvkové organizace:
Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizaci,
Mateřskou školu Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci,
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci,
Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci,
Mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou organizaci,
Základní školu Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou organizaci,
dle důvodové zprávy.
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0300/9  
37

Prodej pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat  pozemek  st.p.č. 101/72 zastavěná plocha o výměře 1.306 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy,
vzniklý dle geometrického plánu č. 365-323/2011 ze dne 17.01.2012 sloučením částí pozemku
p.p.č. 101/1 označeného jako díl b) o výměře 1.020 m2 a částí pozemku p.p.č. 101/31 označeného
jako díl e) o výměře 286 m2 a s prodejem pozemku p.p.č. 101/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 3.157 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, dle téhož geometrického plánu vzniklý
sloučením části pozemku p.p.č. 101/1 označeného jako díl a) o výměře 2.497 m2 a částí pozemku
p.p.č. 101/31 označeného jako díl g) o výměře 660 m2, do vlastnictví společnosti HVB Leasing
Czech Republic s.r.o., IČ 62917188, se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 14/3201, za celkovou
kupní cenu ve výši  5.518.100,- Kč,  za podmínky úhrady správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a
nákladů za vypracování ocenění nemovitosti ve výši 7.890,- Kč

0301/9  
38

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Kischova 9,  Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2336 na pozemku parc. č. st. 3272 na ulici Kischova č. o. 9
a pozemku parc. č. st. 3272 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 219 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

0302/9  
39

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova x ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 225/11 ostatní
plocha-zeleň o výměře 27,5 m2 (5,5 x 5 m), ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova x ul. Horní, za účelem užívání
pozemku pod prodejním stánkem

a

žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci prodeje části dotčeného pozemku, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Hrabůvka, ul.
Edisonova x ul. Horní, za účelem užívání pozemku pod prodejním stánkem

0303/9  
40

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 101/21 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, oddělené geometrickým plánem č.
365/323/2011 ze dne 17.01.2012 a nově označené jako p.p.č. 101/77 ostatní plocha, ostatní
komunikace,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a

žádá

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

0304/9  
42

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti rady a starosty od posledního, 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu,
konaného dne 8. 12. 2011
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