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Přehled usnesení 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 24. 4. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0616/21 1. Zápis kontrolního výboru (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0617/21 2. Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

0618/21 3. Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2013 - závěrečný účet (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

0619/21 4. Účetní závěrka Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

0620/21 5. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

0621/21 6. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2013 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

0622/21 7. Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (František Dehner,
místostarosta)

0623/21 8. Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2013 (František Dehner, místostarosta)

0624/21 9. Podnět radním a zastupitelům k údržbě zeleně (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0625/21 10. Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2013 (František Dehner,
místostarosta)

0626/21 11. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

0627/21 12. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

0628/21 13. Odpis pohledávek po zemřelých (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0629/21 14. Prominutí pohledávky (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0630/21 15. Prominutí pohledávky (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0631/21 16. Žádost o prominutí poplatku z prodlení, žádost o uzavření splátkového kalendáře (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

0632/21 17. Elektronické podání - možný střet zájmů (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0633/21 18. Prodej nebytového prostoru č. 955/24 s podílem na zast. pozemku a společných částech domu
na ul. B. Četyny 3 formou veřejné dobrovolné dražby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0634/21 19. Prodej pozemku a jeho součásti - domu na ul. Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické
osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0635/21 20. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0636/21 21. Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0637/21 22. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0638/21 23. Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 6, Ostrava-Výškovice (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0639/21 24. Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 25, Ostrava-Hrabůvka (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0640/21 25. Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul. Klegova č. or. 21 (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0641/21 26. Stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0642/21 27. Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0643/21 28. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na pozemku parc.č. st.
6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáži bez čp. na pozemku parc.č. st. 2473 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

0644/21 29. Záměr na prodej nemovitosti na ulici Plzeňská, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0645/21 30. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

0646/21 31. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0647/21 32. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0648/21 33. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0649/21 34. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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0650/21 35. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0651/21 36. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

0652/21 37. Odvolání a volba dalšího člena rady (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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0616/21  
1

Zápis kontrolního výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

zápis kontrolního výboru o provedené kontrole ze dne 24. 3. 2014

souhlasí

se závěry v zápise uvedenými

ukládá

starostovi městského obvodu předat Magistrátu města Ostravy anonymní dokument nazvaný "Důvodné
podezření z nestandardního fungování bytové komise a jejího upřednostňování "prominentních žadatelů" ze
dne 10. 12. 2013 a zápis kontrolního výboru  k dalšímu prošetření, zda došlo ke střetu zájmu podle zákona
č. 159/2006 Sb.

0617/21  
2

Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2013
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

0618/21  
3

Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2013 - závěrečný účet

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)
celoroční hospodaření  a  závěrečný účet  m.o. Ostrava-Jih
za rok 2013, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání  hospodaření  m.o.  Ostrava-Jih  za  rok 2013,
a to bez výhrad

2)
blokaci   prostředků   v  objemu  19.918.020,06  Kč
pro účely financování domovního a bytového fondu

0619/21  
4

Účetní závěrka Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

- účetní závěrku  Statutárního města Ostrava,  m.o. Ostrava-Jih
 zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2013 za účetní období
 od 1.1.2013 do 31.12.2013  

- převod  výsledku  hospodaření  ve  schvalovacím řízení,
 vykázaném za účetní období 2013, ve výši 166 654 046,91 Kč
 do výsledku hospodaření minulých účetních období

0620/21  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1081 o 16 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1083 o 16 000 tis. Kč

0621/21  
6

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí
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výsledky hospodaření a rozdělení dosažených zlepšených výsledků hospodaření za rok 2013 příspěvkových
organizací ve školství a kultuře zřízených Statutárním městem, Městským obvodem Ostrava-Jih dle tabulky
č. 1.

0622/21  
7

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádostí o dotaci v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 -
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
na níže uvedené projekty:

a) Zateplení objektu školky Patrice Lumuby 14 v Ostravě-Zábřehu, Ostrava-Zábřeh
b) Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava – Zábřeh
c) Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka
d) Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
e) Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh
ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje
zajistit podklady nutné k podání žádostí o dotaci dle podmínek poskytovatele dotace na uvedené projekty
Termín: 30. 04. 2014

0623/21  
8

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2013 dle předložené důvodové zprávy

2) odvod výsledku hospodaření střediska garážových stání ve výši 172 347,85 Kč do rozpočtu zřizovatele

3) přidělení výsledku hospodaření ostatních středisek ve výši 352 390,81 Kč do rezervního fondu MSOJ

0624/21  
9

Podnět radním a zastupitelům k údržbě zeleně

Zastupitelstvo městského obvodu

projednalo

podání Ing. Jaroslava Novotného "Podnět radním a zastupitelům k údržbě zeleně".
a souhlasí

s návrhem odpovědi přiložené v příloze.

0625/21  
10

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2013

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) vyhodnocení správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2013 dle jednotlivých
spravovaných lokalit DaBF
2) převod výsledku hospodaření r. 2013 ve výši 140.360.029,94 Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení na účet 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
3) odvod výsledku hospodaření ve výši 62.709.029,94 Kč do rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih
4) odvod daně z příjmů z hospodářské činnosti za r. 2013 ve výši 32.923.580,- Kč do rozpočtu Městského
obvodu Ostrava-Jih
v rozsahu předloženého materiálu

0626/21  
11

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí poplatku z prodlení
- p. J. B., zastoupenému opatrovníkem pí S. S. Dětská , Ostrava-Poruba, za byt na ul. Oráčova , Ostrava-
Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 37.414 Kč,
dle důvodové zprávy

0627/21  
12

Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. K. Š., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 333/7, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 19.279 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 962 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2008,
- pí M. Š., za pronájem bytu na ul. Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, ve výši 17.256 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.349 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2006 a
ve výši 1.994,60 Kč za poplatek z prodlení,
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- p. P. L., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 14.635 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 30.448,50 Kč za poplatek z prodlení,
- p. V. K., za pronájem bytu na ul. Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 933 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 176.572 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 37.211,20 Kč s příslušenstvím za refakturaci
nákladů na opravu bytu a ve výši 8.090 Kč za náklady řízení,
- p. K. T., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, ve výši 23.944 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2001 a ve výši 1.020 Kč za náklady řízení,
- p. P. G., za pronájem bytu na ul. Horní 662/5, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 31.529 Kč za poplatek z
prodlení a ve výši 1.000 Kč za náklady řízení,
- p. S. M., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 579/60, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 10.487,42 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 174.596 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 4.267 kč s příslušenstvím za
refakturaci nákladů na opravu bytu a ve výši 3.510 Kč za náklady řízení,
- p. K. K., za pronájem bytu na ul. Edisonova 381/23, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 32.028,52 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.336,47 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r.
2000, r. 2002, r. 2003 a r. 2004, ve výši 27.316 Kč s příslušenstvím za refakturaci nákladů na opravu bytu
a ve výši 1.730 Kč za náklady řízení a za ubytovací místnost na ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-
Hrabůvka ve výši 1.683 Kč s příslušenstvím za "ušlé" nájemné,
- pí L. P., za pronájem bytu na ul. V. Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina, ve výši 98.708 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 198.677 Kč za poplatek z prodlení, za refakturaci nákladů na opravu
bytu ve výši 29.132,10 Kč s příslušenstvím a za náklady řízení ve výši 10.132 Kč,
- pí L. K., za pronájem bytu na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši 6.102 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 312.747,50 Kč za poplatek z prodlení, ve výši 12.039,50 Kč s příslušenstvím za
refakturaci nákladů na opravu bytu a ve výši 900 Kč za náklady řízení,
pí V. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 13.979 Kč s příslušenstvím
za  nájemné a ve výši 7.420 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2005, r. 2006, r.
2007, r. 2008,
- p. J. B., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 336/10, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 118.098 Kč za poplatky z
prodlení a ve výši 11.066 Kč za náklady řízení, ve výši 4.096 Kč s příslušenstvím za refakturaci opravy bytu
a ve výši 5.000 Kč s příslušenstvím za refakturaci úhrady připojovacího poplatku elektroměru,
- pí A. N., za pronájem bytu na ul. Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 28.465 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 21.831 Kč za poplatky z prodlení a ve výši 2.460 Kč za náklady řízení,
- p. J. P., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 337/6, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 148.041 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2005, ve výši 152.345 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 5.920 Kč
za náklady řízení,
- p. J. V., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 310/46, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 28.221 Kč s příslušenstvím
 za nájemné, ve výši 1.936 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1998 a r. 1999 a ve
výši 3.982 Kč za náklady řízení,
- p. J. D., za pronájem bytu na ul. Závodní 330/49, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 6.013,07 Kč za poplatek z
prodlení, ve výši 19.527,11 Kč s příslušenstvím za neuhrazený odběr elektr. energie, ve výši 6.435 Kč s
příslušenstvím za náklady opravy bytu a ve výši 5.000 Kč s příslušenstvím za refakturaci úhrady
připojovacího poplatku elektroměru,
- p. K. L., za pronájem bytu na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 152.405 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 5.640 Kč za náklady řízení,
- p. V. R., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 54.102,44 Kč za poplatek z
prodlení,
- p. J. R., za ubytovací místnost na ul. U Učiliště 685/7, Ostrava-Kunčice, ve výši 13.533,78 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 14.741,45 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r.
1998, r. 1999 a r. 2000 a ve výši 1.130 Kč za náklady řízení,
- pí N. O., za pronájem bytu na ul. Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 74.994,95 Kč za poplatek
z prodlení a ve výši 2.850 Kč za náklady řízení,
dle důvodové zprávy

0628/21  
13

Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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

- pí D. Š. za pronájem bytu č. 28 na ul. J. Kotase 9/1183 v Ostravě-Hrabůvce, ve výši 62 566,-  Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a ve výši 4 000,- Kč z titulu nákladů řízení,
- p. Z. R., za pronájem bytu č. 13 na ul. Srbská 11 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 92 860,80 Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného, ve výši 4 439,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní
úhrady dlužného nájemného a ve výši 8 336,- Kč z titulu nákladů řízení,
- p. D. V., za pronájem bytu č. 32 na ul. Proskovická 25 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 2 210,20 Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného, ve výši 140 564,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za
pozdní úhrady dlužného nájemného a ve výši 4 540,- Kč z titulu nákladů řízení,
-pí Š. S., za pronájem bytu č. 22 na ul. Jičínská 9/280 v Ostravě-Výškovicích, ve výši 18 698,60 Kč s
příslušenství z titulu dlužného nájemného, ve výši 359 645,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní
úhrady dlužného nájemného a ve výši 9 500,- Kč z titulu nákladů řízení,
dle důvodové zprávy

0629/21  
14

Prominutí pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

- prominout paní P. Š. jistiny s příslušenstvím ve výši  24.822,- Kč a náklady řízení ve výši 3.630,- Kč;
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- prominout panu A. M. a paní R. M. jistiny s příslušenstvím ve výši  113.595,- Kč a náklady řízení ve výši
6.628,- Kč;

- prominout panu D. D. jistiny s příslušenstvím ve výši  66.183,90 Kč a náklady řízení ve výši 7.561,10;

dle důvodové zprávy

0630/21  
15

Prominutí pohledávky

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout panu F. V. a paní M. V. jistiny s příslušenstvím ve výši 70.801,90 Kč a náklady řízení ve výši
6.059,- Kč, dle důvodové zprávy

0631/21  
16

Žádost o prominutí poplatku z prodlení, žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neprominout poplatky z prodlení

- pí. V. K., za užívání bytu  v domě  na ul. Výškovická v Ostravě-Zábřehu ve výši 101 589,50 Kč a dále v
nespecifikované výši (neuhrazené jistiny),
dle důvodové zprávy

a
rozhodlo

neuzavřít splátkový kalendář

- s pí. K. P., za užívání bytu v domě  na ul. Rodimcevova v Ostravě-Zábřehu, formou pravidelných
měsíčních splátek ve výši 500,- Kč,
dle důvodové zprávy

0632/21  
17

Elektronické podání - možný střet zájmů

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

anonymní elektronické podání ze dne 31. 3. 2014 týkající se tvrzeného střetu zájmů některých členů rady
městského obvodu
ukládá

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

0633/21  
18

Prodej nebytového prostoru č. 955/24 s podílem na zast. pozemku a společných částech domu
na ul. B. Četyny 3 formou veřejné dobrovolné dražby

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu nebytového prostoru č. 955/24  v domě č. p. 955 na pozemku parc. č. 160 s
příslušným podílem 3/1380 na pozemku parc. č. 160 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m² a na
společných částech domu č. p. 955 na ulici Bohumíra Četyny č. o. 3, v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce
Dubina, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, zák. č. 26/2000
Sb., v platném znění a dle důvodové zprávy. Prodej bude realizován formou veřejné dražby, nejnižší podání
bude stanoveno ve výši 70% odhadní ceny a nabyvatelem bude vydražitel jednotky
ukládá

radě městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu informaci o odhadní ceně a ceně
vydražené a informace o vydražiteli u této dražené nebytové jednotky

0634/21  
19

Prodej pozemku a jeho součásti - domu na ul. Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví
právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 4529 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 465 m2, součástí
pozemku je stavba – dům č. p. 2825 na ulici Jugoslávská č. or. 26 , 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 Jugoslávská 26, se sídlem Ostrava-
Zábřeh, Jugoslávská 2825/26, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 31.653.120,-- Kč, za kupní cenu pozemku
pod domem 246.450,-- Kč, za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč a za
podmínky úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převod pozemku
s domem se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku
právnické osoby.
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0635/21  
20

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat  pozemek  p.p.č. 4496 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 125 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 2991-148/2013 ze dne 11.11.2013, oddělením z pozemku st.p.č. 1691/1 zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  do vlastnictví

SMJ B. Z. a B. H., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
SMJ F. V. Ing. a F. V., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
G. J., Moravská, Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
K. V., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,- Kč
K. L., Bedřicha Václavka , Bělský Les, 70030 Ostrava -  podíl 965/37488 za cenu 2.722,- Kč
K. T., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava – podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
M. E. Ing., Moravská , Zábřeh, 70030  Ostrava  -  podíl 965/9372 za cenu 10.888,- Kč
P. Z. Ing., Moravská , Zábřeh, 70030  Ostrava  -  podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
P. M., Aloise Gavlase , Dubina, 70030 Ostrava  -  podíl 965/37488 za cenu 2.722,- Kč
S. H., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl  365/6248 za cenu 6.178,- Kč
S. E. Ing., Švabinského , Město, 73601 Havířov -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
SMJ Š. J. Ing. a Š. J., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava - podíl 333/6248 za cenu 5.636,- Kč
T. J. Mgr., Větrná , Poruba, 70800 Ostrava  -  podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
T. K., Edisonova , Hrabůvka, 70030  Ostrava  -  podíl 333/6248 za cenu 5.636,- Kč
U. D., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
V. H. MUDr., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,- Kč
W. A. Ing., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,- Kč
SJM Z. V. JUDr. a Z. A., Moravská , Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,- Kč,

za podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč, geometrického plánu ve
výši 5.324,- Kč a správního poplatku  za vklad  do KN ve výši 1.000,- Kč

0636/21  
21

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, a to

a) pozemek st.p.č. 6595 zastavěná plocha o výměře 16 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č.
154/59 dle GP č. 2984-103/2013 a pozemek p.p.č. 154/83 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2
vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č. 154/59 dle GP č. 2984-103/2013, do vlastnictví manželů S.
a L. O., bytem A. Poledníka , Ostrava – Dubina, za celkovou kupní cenu  ve výši  35.700,- Kč, za podmínky
úhrady správního poplatku v zákonné výši a části nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši
1.000,- Kč a geometrického plánu ve výši 2.823,- Kč

b) pozemek p.p.č. 154/59 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 112 m2 vzniklý dle GP č. 2984-103/2013
jako zbytková část původního pozemku p.p.č. 154/59, do vlastnictví manželů J. a J. Š., bytem Věšínova ,
Ostrava - Zábřeh, za celkovou kupní cenu  ve výši  95.200,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku v
zákonné výši a části nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.000,- Kč a geometrického plánu
ve výši 2.823,- Kč

c) pozemek st.p.č. 6428 zastavěná plocha o výměře 16 m2 a pozemek p.p.č. 154/84 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 22 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č. 154/59  dle GP č. 2984-103/2013,
do vlastnictví pana V. K., bytem Dr. Martínka , Ostrava  - Hrabůvka, za cekovou kupní cenu ve výši
34.700,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku v zákonné výši, části nákladů za vypracování
znaleckého posudku ve výši 1.000,- Kč, znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a geometrického plánu ve
výši 2.823,- Kč

0637/21  
22

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prodeji pozemku parc.č. 730/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. K Jezeru, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, paní Z.
Š., bytem K Jezeru , 700 30 Ostrava – Výškovice,  za kupní cenu ve výši 61.200 Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

0638/21  
23

Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 6, Ostrava-
Výškovice

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu pozemku parc. č. 754 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 234 m², pozemek v
majetku Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih zastavěn domem  v cizím
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vlastnictví č. pop. 237, na ulici Staňkova č. or. 6, v k. ú. Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice, dle zák.
č. 128/2000 Sb., v platném znění, stávajícím podílovým spoluvlastníkům bytového domu č. p. 237, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za celkovou kupní cenu pozemku ve výši 149.760,-
Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a úhrady poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy

0639/21  
24

Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 25, Ostrava-
Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 1469 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 246 m², pozemek v
majetku Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih zastavěn domem  v cizím
vlastnictví č. pop. 1189, na ulici Tlapákova č. or. 25, v k. ú. Hrabůvka, část obce Hrabůvka, dle zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění, stávajícím podílovým spoluvlastníkům bytového domu č. p. 1189, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za celkovou kupní cenu pozemku ve výši 157.440,-
 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a úhrady poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy

0640/21  
25

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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.
128/2000 Sb., v platném znění, v rozsahu a za kupní cenu dle důvodové zprávy takto:

budoucí kupující:
p. M. K.
bytem Klegova , 700 30  Ostrava-Hrabůvka

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/08
podíl na spol. část. a poz.: 7312/235999
cena podílu pozemku: 6.668,00 Kč
kup. cena b.j.: 406.160,00 Kč
cena celkem: 412.828,00 Kč

0641/21  
26

Stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, parc.č. 715/120 ostatní
plocha - zeleň o výměře 35 m2, z majetku statutárního města Ostrava – svěřeno Městskému obvodu
Ostrava – Jih do spoluvlastnictví Ing. L. a Mgr. J. S. (SJM), bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice, za
účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru bezúplatného převodu dotčené
nemovitosti

0642/21  
27

Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 1079/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 73 m2, pozemek p.p.č. 1079/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2 a část
pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu daném zákresem v k.ú Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ 25911368, se sídlem Ruská č.p. 3077/135, 700 30, Ostrava -
Zábřeh, za účelem realizace výstavby Atletické haly Vítkovice

0643/21  
28

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na
pozemku parc.č. st. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáži bez čp. na pozemku parc.č. st. 2473 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo
1) k budově bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana Jiřího
Skotnicy, bytem Jubilejní 301/37, Ostrava-Hrabůvka, za podmínek dle předložené kupní smlouvy,
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2) k budově garáže bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 2473 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní E.
W., bytem Hlavní třída 1026/49, Ostrava-Poruba, za podmínek dle předložené kupní smlouvy.

0644/21  
29

Záměr na prodej nemovitosti na ulici Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,  kladné
stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou – parc.č. st. 3487/4 zast.
plocha a nádvoří o výměře 497 m2, jehož součástí je stavba – jiná stavba bez čp./če.
doporučuje

zastupitelstvu města zveřejnit záměr na prodej výše uvedené nemovitosti.

0645/21  
30

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 55 m2 a části pozemku p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 340 m2, dle
geometrického plánu č. 2788-68/2011 ze dne 16.2.2012 odděleného a nově označeného jako p.p.č 1441/4
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická

a
žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej dotčených pozemků

0646/21  
31

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k prodeji části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m x 5,5 m v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem  vybudování odhlučněného venkovního posezení

a
žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej dotčené části  pozemku

0647/21  
32

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k prodeji st.p.č. 6171 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 p.p.č. 613/95
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1621 m2 k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení
vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
žádá

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

0648/21  
33

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje  části pozemku p.p.č. 42/10 ostatní plocha, zeleň, dle
geometrického plánu č. 3046-7/2014 odděleného a nově označeného jako st.p.č. 6602 zastavěná plocha o
výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků

a
žádá

zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci prodeje dotčeného pozemku

0649/21  
34

Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, dle
geometrického plánu č. 3034-3/2014 oddělených a nově označených jako p.p.č. 654/228 ostatní plocha,
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zeleň o výměře 4 m2 a p.p.č. 654/229 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2, za účelem ucelení vlastnictví k
užívaným nemovitostem, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

0650/21  
35

Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Gurťjevova, dle geometrického plánu č. 3024-103/2013 ze dne 12.12.2013 oddělených a nově označených
jako p.p.č. 654/224 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2 a p.p.č. 654/225 ostatní plocha, zeleň o výměře 5
m2, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za podmínky vvydání předchozího souhlasu
rady města

0651/21  
36

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního zasedání zastupitelstva konaného
dne 27. 2. 2014

0652/21  
37

Odvolání a volba dalšího člena rady

Zastupitelstvo městského obvodu

odvolává

pí Evu Petraškovou z funkce dalšího člena rady městského obvodu s účinností
od 24. 4. 2014

volí

Ing. Anetu Serafinovou do funkce dalšího člena rady městského obvodu s účinností
od 24. 4. 2014
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