
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

z 12. zasedání

Zastupitelstva městského obvodu

Ostrava-Jih

které se konalo 15. 12. 2016 13:00

(usn. č. 0422/12 - usn. č. 0458/12)
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Přehled usnesení 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 15. 12. 2016 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0422/12 1. Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na léta 2018-2020
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0423/12 2. Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0424/12 3. Budoucí úplatný převod  jednotky č. 1440/39 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0425/12 4. Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0426/12 5. Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0427/12 6. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0428/12 7. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova x Moravská x
Komarovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0429/12 8. Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Šeříková 711/8, 712/10, 713/12, k.ú. Výškovice u
Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0430/12 9. Záměr na prodej podílu na pozemku st.p.č. 4656 pod bytovým domem Jandova 2998/14, Zimmlerova
2999/27 a Zimmlerova 3000/25, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0431/12 10. Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0432/12 11. Společnost pro děti, rodinu a volný čás -  odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0433/12 12. A. Š.-odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0434/12 13. K. U.-odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0435/12 14. M. M. -  odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0436/12 15. P. P. -  odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0437/12 16. A. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

0438/12 17. M.M. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

0439/12 18. Z. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

0440/12 19. M. S.- odpis pohledávek za zemřelou (Bc. Martin Bednář, starosta)

0441/12 20. T. T.- odpis pohledávek za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

0442/12 21. V. V.- odpis pohledávek za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

0443/12 22. Y. Z.- odpis pohledávek za zemřelou (Bc. Martin Bednář, starosta)

0444/12 23. Bc. L. L. - žádost o prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0445/12 24. J. B. - žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

0446/12 25. J. H., I. H. - žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

0447/12 26. L. L. - žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

0448/12 27. E. Š, V. Š.-Žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti
(Bc. Martin Bednář, starosta)

0449/12 28. M. A. - dohoda o přistoupení k závazku (Bc. Martin Bednář, starosta)

0450/12 29. D. C. - uplatnění náhrady škody po státu za nesprávný úřední postup (Bc. Martin Bednář, starosta)

0451/12 30. Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech Zastupitelstva městského obvodu O.-Jih -
podnět Ing. J. N. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0452/12 31. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  7. zasedání, konaného dne 17.
12. 2015, do 11. zasedání, konaného dne 3. 11. 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0453/12 32. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0454/12 33. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0455/12 34. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0456/12 35. Darování neupotřebitelného majetku (Bc. Martin Bednář, starosta)

0457/12 36. Informace o investiční výstavbě (Bc. František Dehner, místostarosta)

0458/12 37. Podání žádosti o podporu pro projekt "Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český" ke spolufinancování z
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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0422/12  
1

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na
léta 2018-2020

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

příjmy                                757 867 tis. Kč
financování                         66 943 tis. Kč
zdroje celkem                   824 810 tis. Kč

běžné výdaje                    740 492 tis. Kč
kapitálové výdaje               84 318 tis. Kč
výdaje celkem                  824 810 tis. Kč

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2017 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2017 ve výši 3 600 tis. Kč

d) rozpočtový výhled na léta 2018-2020 ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

svěřuje

radě městského obvodu v roce 2017

a) provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu, včetně rozpočtových
opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu městského obvodu na rok 2017 o akce realizované
z přebytku hospodaření roku 2016

b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem
městského obvodu s výjimkou případů, kdy příslušné rozpočtové opatření, které předchází úpravě těchto
závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednání zastupitelstvu městského obvodu

0423/12  
2

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2016, dle předloženého návrhu a
schvaluje

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2017, dle předloženého
návrhu.

0424/12  
3

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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

budoucí kupující:
Z. W., bytem Březinova, Ostrava - Zábřeh

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/39
podíl na společných částech domu a pozemku: 3806/235999
cena podílu pozemku: 3 471 Kč
kupní cena bytové jednotky: 211 411 Kč
cena celkem: 214 882 Kč

a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

b)     uzavřít s paní P. L., bytem Velké Albrechtice, dohodu o ukončení budoucí kupní smlouvy a budoucí
smlouvy nájemní ke dni 31. 12. 2016 ve znění přílohy tohoto materiálu

0425/12  
4

Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o nabytí nemovité věci - pozemku parc.č. 725/36 orná půda (ZPF) o výměře 16133 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, od J. P., bytem 747 14 Ludgeřovice, za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 2.755.210 Kč, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a
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uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0426/12  
5

Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 832 zahrada (ZPF) o výměře 90 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedený pozemek v k.ú. Výškovice
u Ostravy

0427/12  
6

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 340/5 ostatní plocha, zeleň o výměře
838 m², dle zákresu v situačním snímku, v k.ú. Hrabůvka, ulice Sámova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

0428/12  
7

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova x Moravská
x Komarovova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 566/68 ostatní plocha, zeleň o výměře
750 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Knejzlíkova x Moravská x Komarovova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy
rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

0429/12  
8

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Šeříková 711/8, 712/10, 713/12, k.ú.
Výškovice u Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat podíl o velikosti 4554/231744 na zastavěném pozemku parc.č. 793/274 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 763 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se
svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

0430/12  
9

Záměr na prodej podílu na pozemku st.p.č. 4656 pod bytovým domem Jandova 2998/14,
Zimmlerova 2999/27 a Zimmlerova 3000/25, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat podíl o velikosti 4531/432653 na zastavěném pozemku st.p.č. 4656 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 734 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou
správou městskému obvodu Ostrava-Jih

0431/12  
10

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem 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 18.12.2016 pro níže uvedené příspěvkové organizace:
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkovou
organizaci
Mateřskou školu Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci a
Mateřskou školu Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkovou organizaci, 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
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0432/12  
11

Společnost pro děti, rodinu a volný čás -  odpis pohledávky s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neodepsat pohledávku s příslušenstvím

za o.s. Společnost pro děti, rodinu a volný čas, ve výši 33 600,00 Kč  z titulu škody způsobené na majetku
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace, a to tím, že
Společnost pro děti, rodinu a volný čas, o.s., neuhradila fakturu č. 280411 a ve výši 1 350,00 Kč z titulu
soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0433/12  
12

A. Š.-odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní A. Š., vyčísleného příslušenství ve výši 1 067 073,22 Kč, z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu č. 26 na ul. Karpatská č.or./č.p. 20/2857 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 8 768,- Kč
z titulu dlužných soudních nákladů,

dle důvodové zprávy.

0434/12  
13

K. U.-odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní K. U., ve výši 15 651,09 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 155 408,- Kč, z
titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 24 na ul. Mňukova 24/3022 v Ostravě-
Zábřehu a ve výši 4 780,- Kč z titulu dlužných soudních nákladů,

dle důvodové zprávy.

0435/12  
14

M. M. -  odpis pohledávky s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za pí M. M., ve výši 110 490,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 5 v domě č.p. 1061 č.or. 45 na ul. Mitušova v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 7 070,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0436/12  
15

P. P. -  odpis pohledávky s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za p. P. P., ve výši 94 324,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním bytu č. 32 v domě č.p. 2855 č.or. 1 na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu a ve výši 25 256,90 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0437/12  
16

A. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí A. K., zemř. 20. 1. 2015, ve výši 56 142,49 Kč z titulu dlužného poplatku z prodlení spojeného s
užíváním bytu č. 1 v domě č.p. 310 č.or. 46 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 000,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy
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0438/12  
17

M.M. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní M. M., zemř. 1.2.2015 ve výši 40.613,- Kč  s příslušenstvím ve výši 64.979,- Kč  z titulu dlužného
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 23 v domě č.p. 278 na ulici Fr. Formana č. or. 30 v
Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

0439/12  
18

Z. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

za p. Z. B., zemř. 23. 11. 2010, ve výši 58 528,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na
služby spojených s užíváním bytu č. 54 v domě č.p. 1715 č.or. 23 na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve
výši 1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0440/12  
19

M. S.- odpis pohledávek za zemřelou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní M. S., zemř. 13. 12. 2015, ve výši 33 614,29 Kč s příslušenstvím a ve výši 2 560,- Kč z titulu
dlužných soudních nákladů, z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Jubilejní
297/30 a na ul. Jubilejní 350/61 v Ostravě-Hrabůvce ,

dle důvodové zprávy.

0441/12  
20

T. T.- odpis pohledávek za zemřelým

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za panem T. T., zemř. 3. 1. 2016 ve výši 89 622,49 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši
985 872,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Jubilejní 312/50 v
Ostravě-Hrabůvce a ve výši 4 790,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy.

0442/12  
21

V. V.- odpis pohledávek za zemřelým

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za panem V. V., zemř. 29. 7. 2015 ve výši 85 612,06 Kč s příslušenstvím  z titulu dlužného nájemného a
služeb spojených s užíváním bytu na ul. U učiliště 685/7 v Ostravě-Kunčicích,

dle důvodové zprávy.

0443/12  
22

Y. Z.- odpis pohledávek za zemřelou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní Y. Z., zemř. 16. 6. 2015, ve výši 63 776,- Kč s příslušenstvím a ve výši 5 160,- Kč z titulu dlužných
soudních nákladů, z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Slezská 402/11 v
Ostravě-Hrabůvce a na ul. Pavlovova 1626/67 v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy.

0444/12  
23

Bc. L. L. - žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu
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rozhodlo

prominout poplatek z prodlení

Bc. L. L., ve výši 90 %  z dlužné částky, tj. 50 571,00 Kč, z titulu dlužného kapitalizovaného příslušenství za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 21, v domě č.p. 183, na ul. J.
Škody č. or. 4 v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

0445/12  
24

J. B. - žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s p. J. B., ve výši 33 070,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) za pozdní
úhradu nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 3 v domě č.p. 301 č.or. 37 na ul.
Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 33 070,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši
552,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci prosinci 2016. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 60 měsíců, a to tak, že 59 měsíců bude splátka činit
552,00 Kč měsíčně, 60. měsíc bude poslední splátka ve výši 502,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není
povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po
dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

0446/12  
25

J. H., I. H. - žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s p. J.H., a pí I. H., ve výši 8 114,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) za
pozdní úhradu nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 9 v domě č.p. 253 č.or. 9 na ul.
Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce, jakož i z titulu nákladů vynaložených na opravu předmětného bytu, v tomto
znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh ve výši 41 599,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1
000,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci prosinci 2016. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 42 měsíců, a to tak, že 41 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 42. měsíc bude poslední splátka ve výši 599,00 Kč, s tím, že dostanou-li se dlužníci do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není
povinen dlužníky dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po
dlužníku zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

0447/12  
26

L. L. - žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuzavřít splátkový kalendář

s pí L. L., ve výši 12.010,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č.
5, v domě č.p. 248, na ul. Milana Fialy č. or. 1 v Ostravě-Dubině, dále pak z titulu kapitalizovaného
příslušenství ve výši 23.798,- Kč a nákladů soudních řízení ve výši 2.600,- Kč při splátkách 1.000,- Kč
měsíčně,  

dle důvodové zprávy

0448/12  
27

E. Š, V. Š.-Žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou
vykonatelnosti

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuzavřít splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti

s paní Š.  E., a panem Š. V., v celkové výši 34 909,- Kč, z toho z titulu neuhrazené části dlužného nájmu a
služeb za užívání bytu č. 21 v domě č.p. 1626, č.or 67 na ulici Pavlovova v Ostravě-Zábřehu za období
2,5,7/2015 ve výši 4 973,- Kč, neuhrazeného vyčísleného příslušenství  ve výši 1 128,- Kč, neuhrazeného
nedoplatku vyúčtování nákladů na služby za rok 2014 ve výši 2 244,- Kč a z titulu užívání předmětného
bytu bez právního důvodu za období 9/2015-4/2016 ve výši 26 564,- Kč při navrhovaných splátkách 1
200,- Kč měsíčně
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dle opravené důvodové zprávy.

0449/12  
28

M. A. - dohoda o přistoupení k závazku

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít dohodu o přistoupení k závazku mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
a pí M. A., ve výši 20 515,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 50 181,00 Kč z titulu
dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 1 v domě č.p. 258 č.or. 17 na ul.
Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 3 630,00 Kč z titulu soudních nákladů, ve znění dle důvodové zprávy

0450/12  
29

D. C. - uplatnění náhrady škody po státu za nesprávný úřední postup

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uplatnit náhradu škody ve výši 71 367,64 Kč po Ministerstvu spravedlnosti České republiky jako ústředního
státního orgánu z titulu dlužného nájemného spojeného s užíváním nebytového prostoru v domě č.p. 2460
č.or. 24 na ul. Volgogradská v Ostravě-Zábřehu pí D. C., a dále z titulu dlužného vyúčtování služeb za rok
2000, 2001 a 2002,

dle důvodové zprávy

0451/12  
30

Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech Zastupitelstva městského
obvodu O.-Jih - podnět Ing. J. N.

Zastupitelstvo městského obvodu

projednalo

podnět Ing. J. N. ze dne 29. 9. 2016
rozhodlo

nerozšiřovat okruh informací zveřejňovaných o jednotlivých členech zastupitelstva městského obvodu

0452/12  
31

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  7. zasedání,
konaného dne 17. 12. 2015, do 11. zasedání, konaného dne 3. 11. 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 7. zasedání, konaného dne 17.
12. 2015, do 11. zasedání, konaného dne 3. 11. 2016 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:
88/3      ze dne    5.  3. 2015
155/4    ze dne    4.  6. 2015
200/5    ze dne    3.  9. 2015
204/5    ze dne    3.  9. 2015
248/7    ze dne  17. 12. 2015
249/7    ze dne  17. 12. 2015
250/7    ze dne  17. 12. 2015
254/7    ze dne  17. 12. 2015
272/7    ze dne  17. 12. 2015
281/7   ze dne   17. 12. 2015
283/8    ze dne  17.  3. 2016
331/8    ze dne  17.  3. 2016
390/10  ze dne    1.  9. 2016
392/10  ze dne    1.  9. 2016

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

12/1       ze dne 13. 11. 2014
245/6     ze dne 12. 11. 2015
380/9     ze dne   9.  6. 2016
391/10   ze dne   1.  9. 2016
393/10   ze dne   1.  9. 2016
405/10   ze dne   1.  9. 2016
418/11   ze dne   3. 11. 2016
419/11   ze dne   3. 11. 2016
421/11   ze dne   3. 11. 2016

0453/12  
32

Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro
rok 2017 dle předloženého návrhu s úpravou
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0454/12  
33

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

"Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni", pro rok 2017 dle
předloženého návrhu

0455/12  
34

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. 10. 2016 do 4. 12. 2016

0456/12  
35

Darování neupotřebitelného majetku

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o darování neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 26 378,25,- Kč Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvod Plesná, Dobroslavická  83/8, Ostrava - Plesná, IČ: 00845451
pověřuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih, podpisem smlouvy

0457/12  
36

Informace o investiční výstavbě

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Informaci o investiční výstavbě v roce 2016 a připravované investiční výstavbě pro rok 2017

0458/12  
37

Podání žádosti o podporu pro projekt "Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český" ke
spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o podporu pro projekt "Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český" ke spolufinancování z
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
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

odb.strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
Zajistit veškeré úkony spojené s podáním žádosti
Termín: 16. 01. 2017
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