
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

z 11. zasedání

Zastupitelstva městského obvodu

Ostrava-Jih

které se konalo 3. 11. 2016 13:00

(usn. č. 0406/11 - usn. č. 0421/11)
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Přehled usnesení 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 3. 11. 2016 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0406/11 1. Informace k výsledkům auditního šetření na žádost zastupitelstva k postupům řešení pohledávky za nájem
firmy J G Centrum s.r.o. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0407/11 2. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0408/11 3. Závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Městského obvodu Ostrava-Jih odborem ochrany
životního prostředí Magistrátu města Ostravy (Bc. Martin Bednář, starosta)

0409/11 4. Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v likvidaci“ ze
dne 11. 10. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0410/11 5. Návrh na rozpočtová opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0411/11 6. Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 9. 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0412/11 7. Prodej pozemku a zřízení věcného břemene v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0413/11 8. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0414/11 9. Záměr na prodej pozemku pod bytovým domem na ul. Staňkova, k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0415/11 10. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0416/11 11. Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

0417/11 12. Prominutí poplatku z prodlení (M. N.) (Markéta Langrová, člen rady)

0418/11 13. Podání žádosti o dotaci pro projekt  "Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně  kontejnerů pro
Technické služby Ostrava - Jih" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0419/11 14. Podání žádostí o dotaci pro 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)

0420/11 15. Poskytnutí bezúročné zapůjčky Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizaci a Základní škole a mateřské škole Horymírova 100, příspěvkové organizaci na předfinancování
mikroprojektů (Bc. František Dehner, místostarosta)

0421/11 16. Podání žádosti o dotaci pro projekt "Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice" (Bc.
František Dehner, místostarosta)
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0406/11  
1

Informace  k  výsledkům  auditního  šetření  na  žádost  zastupitelstva  k  postupům  řešení
pohledávky za nájem firmy J G Centrum s.r.o.

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Informace k výsledkům auditního šetření k postupům řešení pohledávky za nájem firmy J G Centrum s.r.o.

0407/11  
2

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 20. 8. 2016 do 19. 10. 2016

0408/11  
3

Závěr  kontroly  výkonu  samostatné  působnosti  provedené  u  Městského  obvodu  Ostrava-Jih
odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výsledky  kontroly  výkonu samostatné  působnosti  provedené  u  Městského  obvodu Ostrava-Jih  odborem
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za kontrolované období od 1. 1. 2016 do 17. 8. 2016
ve věci kontroly plnění povinností dle čl. 31 písm. a) odst 3 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut
města Ostravy obsažené v Protokolu o výsledku kontroly  č.j. SMO/316026/16/OŽP/Br ze dne 24. 8. 2016 a
přijaté opatření k odstranění nedostatků.

0409/11  
4

Zpráva likvidátora o procesu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik
„v likvidaci“ ze dne 11. 10. 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu likvidátora, Mgr. R. K.,  o průběhu likvidace Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik
„v likvidaci“IČ: 00097489, se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava ze dne 11. 10. 2016

0410/11  
5

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 29 084 tis. Kč (volné zdroje ZBÚ)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 1151 o 29 084 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 745 tis. Kč (volné zdroje ZBÚ)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1168 o 12 855 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1189 o 8 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1190 o 8 900 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1191 o 6 700 tis. Kč

0411/11  
6

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 9. 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

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

0412/11  
7

Prodej pozemku a zřízení věcného břemene v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat  část   pozemku p.p.č.  556/103 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  dle  geometrického  plánu č.
2857-141/2011 oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 556/150 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2
v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava - Jih, do vlastnictví Ing. Bc. M. S., bytem U Mostu 1161/11, 700 30, Ostrava – Zábřeh, za kupní cenu
ve  výši  44.000,-  Kč  +  zákonná  sazba  DPH,  za  podmínky,  že  kupující  uhradí  náklady  za  zpracování
znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práv do katastru
nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy tohoto
materiálu

about:blank
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0413/11  
8

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek parc.č.  715/157 ostatní  plocha,  zeleň v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, tvořící funkční celek s řadovým rodinným domem ul. Hýlova 359/28, do podílového
spoluvlastnictví L. D. (podíl 1/2), N. D. (podíl 1/4), Ing. J. D. (podíl 1/4), všichni bytem Hýlova 359/28, 700
30 Ostrava - Výškovice,  za  kupní  cenu ve  výši  11.100 Kč,  za  podmínky,  že  kupující  úhradí  náklady  za
zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí,
a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení inženýrské sítě ve znění přílohy tohoto materiálu

0414/11  
9

Záměr na prodej pozemku pod bytovým domem na ul. Staňkova, k.ú. Výškovice u Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat zastavěný  pozemek parc.č.  752 - zastavěná plocha a  nádvoří  o  výměře  230 m2 pod
bytovým domem č.p. 235, ul. Staňkova č.or. 10, v k.ú. Výškovice u Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih

0415/11  
10

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 15.11.2016 pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o.
Mateřskou školu Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o.
Základní školu a mateřskou školu MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, p.o. a
Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o. ve znění přílohy tohoto materiálu
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou k podpisu přílohy č. 1 ke zřizovací
listině příspěvkových organizací

0416/11  
11

Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2017 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o podání žádosti z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kap. 313 -
MPSV státního rozpočtu.

0417/11  
12

Prominutí poplatku z prodlení (M. N.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení pí M. N., za byt na ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj.
25.844 Kč,

dle důvodové zprávy

0418/11  
13

Podání žádosti o dotaci pro projekt  "Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně
 kontejnerů pro Technické služby Ostrava - Jih"

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci pro projekt "Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně  kontejnerů pro
Technické služby Ostrava - Jih" v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 3.2
- Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
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: 30. 11. 2016

0419/11  
14

Podání  žádostí  o dotaci  pro projekty  "Rekonstrukce  bytového domu Čujkovova 31,  Ostrava-
Zábřeh" a "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z
Integrovaného regionálního operačního programu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

about:blank
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podat  žádost  o  dotaci  pro  projekt  "Rekonstrukce  bytového  domu  Čujkovova  31,  Ostrava-Zábřeh"  ke
spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu
rozhodlo

podat  žádost  o  dotaci  pro  projekt  "Rekonstrukce  bytového  domu  Pavlovova  71,  Ostrava-Zábřeh"  ke
spolufinancování 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: 30. 11. 2017

0420/11  
15

Poskytnutí bezúročné zapůjčky Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové  organizaci  a  Základní  škole  a  mateřské  škole  Horymírova  100,  příspěvkové
organizaci na předfinancování mikroprojektů

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  poskytnutí  bezúročné  zapůjčky  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Březinova  52,
příspěvkové  organizaci  ve  výši  200  000,-  Kč  a  bezúročné  zapůjčky  Základní  škole  a  mateřské  škole
Horymírova  100,  příspěvkové  organizaci  ve  výši  200  000,-  Kč  na  předfinancování  mikroprojektů  v
Euroregionu Silesia
zmocňuje

starostu  Městského  obvodu Ostrava-Jih  Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu  smlouvy  o  bezúročné  zapůjčce
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci a  Základní škole a
mateřské škole Horymírova 100, příspěvkové organizaci

0421/11  
16

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10,  Ostrava-
Výškovice"

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci pro projekt „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10,  Ostrava-Výškovice“ v
rámci  Státní  podpory  sportu pro rok  2017,  Programu 133510 – Podpora  materiálně  technické  základny
sportu za podmínky souhlasu rady města
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2016

about:blank
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