
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

z 10. zasedání

Zastupitelstva městského obvodu

Ostrava-Jih

které se konalo 1. 9. 2016 13:00

(usn. č. 0381/10 - usn. č. 0405/10)

about:blank
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Přehled usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 1. 9. 2016 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0381/10 1. A.D. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0382/10 2. M.H. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

0383/10 3. R.Š. - žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

0384/10 4. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0385/10 5. Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

0386/10 6. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0387/10 7. Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0388/10 8. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0389/10 9. Návrh na podání žádosti o dofinancování z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

0390/10 10. Podání žádosti o dotaci a uzavření Dohody o spolupráci v rámci projektu "Mateřské školy bez hranic" ke
spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0391/10 11. Podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z
Integrovaného regionálního operačního programu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0392/10 13. Podání žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" ke spolufinancování z Operačního
programu Životní prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0393/10 14. Příprava a podání žádostí o dotaci  na projekty  "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky
přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a  "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0394/10 15. Podání občana městského obvodu adresované zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih (J. K.) (Markéta
Langrová, člen rady)

0395/10 16. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (A. K.) (Markéta Langrová, člen rady)

0396/10 17. Žádost o uzavření dodatku k dohodě o splátkách (JG Centrum, s.r.o.) (Markéta Langrová, člen rady)

0397/10 18. Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0398/10 19. Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0399/10 20. Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0400/10 21. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0401/10 22. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní x Sámova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0402/10 23. Záměr na budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/39 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0403/10 24. Záměr na prodej pozemku včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul. Averinova č.p. 1681 č.or. 2,
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0404/10 25. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0405/10 OR Ukládací část kontrolnímu výboru (Martin Mařák, předseda kontrolního výboru)

staženo 12. Podání žádostí o dotaci na projekty "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" a
"Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného
regionálního operačního programu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

about:blank
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0381/10  
1

A.D. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p. A. D., ve výši 18 889,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 25 v domě č.p. 1626 č.or. 67 na ul. Pavlovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 220,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0382/10  
2

M.H. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. M. H.,  zemř. 2. 8.  2015,  ve výši 9 825,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 13
382,00 Kč z titulu dlužného vyúčtování služeb za rok 2007 spojených s užíváním bytu č. 13 v domě č.p. 114
č.or. 1 na ul. Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a nákladů vynaložených na opravy předmětného bytu, dále pak
z titulu dlužného vyúčtování služeb za rok 2002 a 2003 spojených s užíváním bytu č. 5 v domě č.p. 824 č.or.
65 na ul. Provaznická v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 4 600,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0383/10  
3

R.Š. - žádost o splátkový kalendář

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář pro částku 23 051,- Kč s přísl.  s dlužníkem R. Š. za podmínky, že se dlužník
zaváže k úhradě dluhu ve výši 22 676,- Kč s úrokem z prodlení za dobu od 11. 6. 2016 do 1. 9. 2016 ve výši
375,- Kč a dále s úrokem z prodlení z částky 20 776,- Kč za dobu od 2. 9. 2016 do zaplacení v pravidelných
měsíčních splátkách á 1 200,- Kč měsíčně vždy k 25. dni v měsíci, počínaje měsícem září 2016 pod ztrátou
výhody splátek při nezaplacení byť jediné splátky,

dle důvodové zprávy.

0384/10  
4

Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

- informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k datu 30. 6. 2016
- plán práce jednotlivých výborů na II. pololetí 2016

0385/10  
5

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

ke dni 1. 9. 2016 své usnesení č. 0201/5, ze dne 3. 9. 2015 a s účinností od 2. 9. 2016
svěřuje

starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto:

1) starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:
a) vnější a vnitřní kontrolní činnosti
b) zadávání veřejných zakázek
c) legislativní činnosti
d) správy informačního systému
e) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
f) veřejného pořádku
g) vnitřních věcí státu
h) komunikace a vztahů s médii

2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) komunálních služeb
b) dopravy a silničního hospodářství
c) památkové péče
d) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu

3) místostarostovi RNDr. Františku Staňkovi Ph.D. na úsecích:
a) sociální péče
b) sociálně právní ochrany dětí

about:blank
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4) místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích:
a) financí a rozpočtu
b) majetkových vztahů

5) místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi na úseku:
a) investiční výstavby

6) člence rady pí Markétě Langrové na úsecích:
a) bytového hospodářství - správy DaBF
b) technického provozu a údržby majetku

7) členu rady Ing. Adamu Rykalovi na úsecích:
a) školství, kultury a tělovýchovy
b) prevence kriminality
c) propagace a marketingu městského obvodu
d) ekonomického rozvoje

8) členu rady Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:
a) stavebně správního řízení
b) životního prostředí
c) vodního hospodářství a ochrany vod
d) památkové péče
určuje

, že starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarostka Věra Válková
stanoví

, že v době nepřítomnosti starosty Bc. Martina Bednáře a místostarostky Věry Válkové, zastupující starostu
v době jeho nepřítomnosti, zastupuje starostu místostarostky a místostarostové v tomto pořadí:

a) RNDr. František Staněk Ph. D.
b) Ing. Hana Tichánková
c) Bc. František Dehner
rozhodlo

zmocnit ve smyslu ustanovení § 104 zákona č.  128/2000 Sb. o obcích zastupováním Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v územních a stavebních řízeních člena rady, kterému bylo svěřeno
zabezpečování  konkrétních úkolů v  samostatné  působnosti  na  úseku stavebně správního řízení,  které  s
účinností od 1.8.2001 vykonává odbor výstavby a životního prostředí.

0386/10  
6

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti rady a starosty městského obvodu za období od 30. 5. 2016 do 19. 8. 2016

0387/10  
7

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2016
dle předloženého materiálu

0388/10  
8

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1149 o 12 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1182 o 9 460 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1132 o 2 840 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 920 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1181 o 2 920 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 050 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1146 o 6 050 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 100 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1135 o 3 100 tis. Kč

about:blank
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0389/10  
9

Návrh na podání žádosti o dofinancování z Programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2016 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  podání  žádosti  o  dofinancování  z  Programu na  podporu  poskytování  sociálních  služeb  pro  rok  2016
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu.

0390/10  
10

Podání žádosti o dotaci a uzavření Dohody o spolupráci v rámci projektu "Mateřské školy bez
hranic" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" v rámci výzvy z programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko dle důvodové zprávy
rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uvedenou v příloze č. 1
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu pro podání žádosti o dotaci
Termín: 03. 10. 2016

0391/10  
11

Podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V.  Vlasákové 2,  4 a 6"  ke
spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" v rámci 37. výzvy z
Integrovaného regionálního operačního programu dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu pro podání žádosti
Termín: 30. 11. 2017

0392/10  
13

Podání žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" ke spolufinancování z
Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost dotaci na projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" a v rámci výzvy z Operačního programu
Životní prostředí, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů pro podání žádostí o dotaci
Termín: 17. 10. 2016

0393/10  
14

Příprava a podání žádostí o dotaci  na projekty  "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih",
"Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a  "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih"

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s podáním žádostí  o dotaci  na projekty    "Modernizace  výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih",  "Rozvoj výuky
přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih"  v rámci výzvy z Integrovaného
regionálního operačního programu
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádostí o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 01. 2017

0394/10  
15

Podání občana městského obvodu adresované zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih (J.
K.)

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

písemné podání pí J. K., P. Lumumby 2342/18, Ostrava-Zábřeh a návrh odpovědi pisatelce v rozsahu Přílohy
č. 3

0395/10  
16

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (A. K.)

Zastupitelstvo městského obvodu

about:blank
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rozhodlo

I. prominout poplatek a úrok z prodlení
- pí A. K., za byt na ul. Zlepšovatelů 557/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 40% z částky 57.728,62 Kč, tj.
23.091 Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 34.638 Kč ve
věřitelem stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

II. o uzavření splátkového kalendáře
- s pí  A.  K.  na  úhradu neprominuté  části  dluhu ve  výši  34.638 Kč,  za  byt  na  ul.  Zlepšovatelů 557/16,
Ostrava-Hrabůvka, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5.000 Kč, a to po dobu 6 měsíců, poslední
7. splátka je stanovena ve výši 4.638 Kč,

dle důvodové zprávy

0396/10  
17

Žádost o uzavření dodatku k dohodě o splátkách (JG Centrum, s.r.o.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít dodatek k dohodě o splátkách č. 40/032/92/15 se společností JG Centrum s.r.o., IČ 25353292,  se
sídlem B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, zastoupené jednatelem Ing. Ladislavem Juřicou, nájemcem
prostor sloužících podnikání v budově č.p.978 objekt občanské vybavenosti,  na ul.  B. Četyny č. or. 19 v
Ostravě-Bělském Lese, která je součástí pozemku parc. č. 131, zast. plocha a nádvoří,  v  k.ú. Dubina u
Ostravy, z důvodu změny výše měsíčních splátek a prodloužení doby úhrady dlužného nájemného, služeb
spojených s nájmem a úroku z prodlení v zůstatkové  výši 144.900 Kč, v rozsahu předloženého návrhu

0397/10  
18

Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

koupit pozemek parc.č. 837 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 1477 m2,
v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  od České  republiky  s příslušností  hospodařit  s majetkem státu Úradu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih za celkovou kupní
cenu Kč 137.000,- a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

0398/10  
19

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

že nemá záměr prodat pozemek p.p.č.  148/4 zahrada o výměře 129 m2 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.
Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  dle
důvodové zprávy

0399/10  
20

Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuplatnit  předkupní právo a  nenabýt vlastnické  právo k  nemovité věci  - stavbě  bez čp./če.,  občanská
vybavenost  stojící  na  pozemku  parc.č.  261  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  se  všemi právy  a
povinnostmi, za kupní cenu ve výši 7.102.074 Kč + případná DPH, ve vlastnictví společnosti OMV Česká
republika, s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 48038687

0400/10  
21

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné  stanovisko  k  záměru  města  prodat  část  pozemku  p.p.č.  245/1  ostatní  plocha,  zeleň  dle
geometrického  plánu  pro  rozdělení  pozemku  č.  1422-89/2016,  potvrzeného  Katastrálním  úřadem  pro
Moravskoslezský kraj,  Katastrálním pracovištěm Ostrava dne 15.7.2016, odděleného a nově označeného
jako p.p.č.  245/29 ostatní  plocha,  jiná  plocha o  výměře  24 m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Zlepšovatelů,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

0401/10  
22

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní x Sámova

Zastupitelstvo městského obvodu

stahuje

z jednání zastupitelstva materiál č. 22, týkající se stanoviska k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka,

about:blank
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ul. Horní x Sámova.

0402/10  
23

Záměr na budoucí úplatný převod jednotky  č.  1440/39 -  byt v  domě Klegova 1440/21,  k.ú.
Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru na budoucí úplatný převod bytové jednotky číslo 1440/39 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21,
Ostrava-Hrabůvka  spolu  s  podílem  na  společných  částech  domu  a  pozemku  st.  p.č.  1182  ve  výši
3806/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

0403/10  
24

Záměr na prodej pozemku včetně jeho součásti - stavby bytového domu na ul. Averinova č.p.
1681 č.or. 2, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodat pozemek st.p.č. 2004 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 včetně jeho
součásti - stavby bytového  domu na ul. Averinova č.p. 1681 č. or. 2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

0404/10  
25

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru neprodat pozemek st.p.č. 904 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m², jehož součástí je
stavba  – bytový  dům  č.p.  1013 v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice  Oráčova  1A,  ve  vlastnictví  statutárního  města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0405/10  
OR

Ukládací část kontrolnímu výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

ukládá

kontrolnímu výboru prověřit všechny  zakázky, týkající se údržby zeleně, mimo kosení trávy, za rok 2015.

about:blank
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