
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

z 13. zasedání

Zastupitelstva městského obvodu

Ostrava-Jih

které se konalo 14. 3. 2017 13:00

(usn. č. 0459/13 - usn. č. 0488/13)
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Přehled usnesení 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 14. 3. 2017 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0459/13 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0460/13 2. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí 2016 (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0461/13 3. Výsledky kontroly jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na jeho 11. zasedání dne 3. 11.
2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0462/13 4. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného
času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2017 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0463/13 5. Podání žádosti o dotaci pro projekt "Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0464/13 6. Podání žádosti o dotaci pro projekt "Zeleň za Lunou" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0465/13 7. Poskytnutí věcného daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0466/13 10. Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0467/13 11. Nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Podolí (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0468/13 12. Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0469/13 13. Prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Jandova 2998/14, Zimmlerova 2999/27 a Zimmlerova
3000/25, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0470/13 14. Prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Šeříková 711/8, 712/10, 713/12, k.ú. Výškovice u Ostravy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0471/13 15. Prodej pozemku pod bytovým domem na ul. Staňkova, k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0472/13 16. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0473/13 17. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Úlehlova x Průjezdní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0474/13 18. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0475/13 19. Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Bohumíra Četyny 932/6, k.ú. Dubina u Ostravy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0476/13 20. Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Lužická 497/5, 498/7, 499/9, 500/11, k.ú.
Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0477/13 21. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0478/13 22. Darování neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

0479/13 23. Změna hodnoty movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 2 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih. (Věra Válková, místostarostka)

0480/13 24. Anonymní podání nájemců bytového domu na ul. Vlasty Vlasákové 968/6 adresované zastupitelstvu
městského obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

0481/13 25. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2017 (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

0482/13 26. H.E.Ř. - žádost o uzavření splátkového kalednáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

0483/13 27. J.S. - žádost o prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0484/13 28. M.A., P.A. - žádost o uzavření splátkového kalednáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

0485/13 29. Výsledky forenzního auditu společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0486/13 30. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0487/13 31. Kontrola dodržování vybraných vnitřních předpisů (Martin Mařák, předseda kontrolního výboru)

0488/13 OR Podání ve věci konkurzního řízení (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 8. Žádost o poskytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato 32. Stanovení termínů výběrových řízení na pozici vedoucích odborů a oddělení (Martin Mařák, předseda
kontrolního výboru)

staženo 9. Žádost o spolufinancování "Výstavby hřiště s umělým povrchem" (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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0459/13  
1

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 850 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1146 o 5 850 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 9 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1205 o 4 650 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1206 o 4 650 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 35 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1152 o 35 500 tis. Kč

0460/13  
2

Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

- informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí 2016
- plán práce jednotlivých výborů na I. pololetí 2017

0461/13  
3

Výsledky kontroly jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na jeho 11. zasedání
dne 3. 11. 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o výsledku kontroly ve věci dodržování ustanovení zákona o obcích obsaženou v Protokolu o
výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti čj. SMO/046999/17/LPO ze dne 1. 2. 2017.

0462/13  
4

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury;
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného
času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2017 dle příloh č. 1-3 materiálu
souhlasí

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí
účelové dotace

0463/13  
5

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr.
Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka"

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci pro projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka“ v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016-2020
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupovaním vedoucího OSR
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 03. 2017

0464/13  
6

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Zeleň za Lunou"

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci pro projekt "Zeleň za Lunou"  v rámci Operačního programu Životní prostředí,
specifického cíle 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupovaním vedoucího OSR
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu pro podání žádosti o dotaci
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Termín: 31. 03. 2017

0465/13  
7

Poskytnutí věcného daru

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí věcného daru
- Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl, Aloise Gavlase 33/4, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO: 70893276 v
celkové hodnotě Kč 40 384,00
- Blue Volley Ostrava, z.s., Ĺudovíta Štúra 1085/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 22728732 v celkové
částce Kč 22 066,75
- Pavučina o.p.s., Bořivojova 620/29, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 02243041v celkové částce Kč 51
716,67
- Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH, Na Mýtě 1556/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO
65497651 v celkové hodnotě Kč 22 006,70 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

0466/13  
10

Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu Přílohy  č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře,
jejichž zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k 31.12.2016 k níže
uvedeným příspěvkovým organizacím, dle důvodové zprávy:

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 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, 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 Bc. Martina Bednáře a člena rady Městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Adama Rykalu k podpisu Přílohy č. 3 ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových organizací

0467/13  
11

Nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Podolí

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

bezúplatně nenabýt níže uvedené nemovité věci:

1) pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava:

- parc.č. 806/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3400 m2 v účetní hodnotě 2 195 173,82 Kč
- parc.č. 806/93 ostatní plocha, zeleň o výměře 89 m2 v účetní hodnotě 57 461,90 Kč
- parc.č. 806/94 ostatní plocha, zeleň o výměře 240 m2 v účetní hodnotě 154 953,45 Kč
- parc.č. 806/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 432 m2 v účetní hodnotě 278 916,20 Kč
- parc.č. 806/96 ostatní plocha, zeleň o výměře 139 m2 v účetní hodnotě 89 743,87 Kč
- parc.č. 806/97 ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v účetní hodnotě 92 326,43 Kč
- parc.č. 806/98 ostatní plocha, zeleň o výměře 627 m2 v účetní hodnotě 404 815,88 Kč
- parc.č. 806/99  ostatní plocha, zeleň o výměře 237 m2 v účetní hodnotě 153 016,53 Kč
- parc.č. 806/100 ostatní plocha, zeleň o výměře 145 m2 v účetní hodnotě 93 617,71 Kč
- parc.č. 806/101 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2 v účetní hodnotě 58 753,18 Kč
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2) stavby realizované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace RD Podolí, Ostrava – Výškovice - SO 01
Komunikace“, a to:

a) stavbu „Inženýrské sítě a komunikace – výstavba RD Podolí, Ostrava – Výškovice – SO 01 Komunikace“ -
komunikace na pozemku parc.č. 806/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3400 m2  v k.ú.
Výškovice u Ostravy v účetní hodnotě činí 5 332 829,00 Kč

b) stavbu „Inženýrské sítě a komunikace – výstavba RD Podolí, Ostrava – Výškovice – SO 01 Komunikace“ -
chodníku na pozemku parc.č. 806/101 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2  v k.ú.
Výškovice u Ostravy v účetní hodnotě činí 61 695,00 Kč

c) stavbu „Inženýrské sítě a komunikace – výstavba RD Podolí, Ostrava – Výškovice – SO 01 Komunikace“ -
chodníku podél ul. Proskovické v blízkosti autobusové zastávky, umístěnou na  pozemku parc.č. 739/6
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava, se
svěřením Správě silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČ: 00095711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00
Ostrava – Přívoz v účetní hodnotě činí 21 017,00 Kč

z vlastnictví společnosti ALSA consult, a.s., IČ: 27830195, se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, 709 00
Ostrava  – Mariánské Hory do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava - Jih

v celkové účetní hodnotě daru 8 994 319,97 Kč

a neuzavřít Darovací smlouvu a Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

0468/13  
12

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat část pozemku p.p.č. 637/6 o výměře 2134 m2 dle geometrického plánu č. 3263-155/2015 oddělené
a nově označené jako p.p.č. 637/24 v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti EM & EM, s.r.o., IČO: 607 93 848, se sídlem Horymírova 2910/1,
Zábřeh, 700 30  Ostrava, za kupní cenu ve výši 3.414.400 Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky, že
kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.800 Kč + zákonná sazba DPH a správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti ve znění přílohy předloženého materiálu

0469/13  
13

Prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Jandova 2998/14, Zimmlerova 2999/27 a
Zimmlerova 3000/25, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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 do vlastnictví Mgr. J. Ch., bytem Ostrava-Zábřeh za kupní cenu ve výši
4.920,- Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.100,- Kč a
správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
předloženého materiálu

0470/13  
14

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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 do vlastnictví  D. F., bytem Ostrava - Bělský Les, za kupní cenu ve
výši 9.600,- Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.100,-
Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
předloženého materiálu

0471/13  
15

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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,
jednotlivým vlastníkům jednotek vymezených v domě č.p. 235, a to každému vlastníku spoluvlastnický
podíl ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu:
- J. B., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 6518/82634 za kupní cenu 11.611,- Kč a podíl o
velikosti 1/3 na podílu o velikosti 4359/82634 za kupní cenu 2.588,- Kč
- do společného jmění manželů Z. Č. a E. Č., oba bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 6518/82634
za kupní cenu 11.611,- Kč a podíl o velikosti 2/3 na podílu o velikosti 4359/82634 za kupní cenu 5.176,-
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 Kč
- M. H., bytem Polešovice, PSČ 68737, podíl o velikosti 6518/82634 za kupní cenu 11.611,- Kč
- do společného jmění manželů M. K. a H. K., oba bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 6518/82634
za kupní cenu 11.611,- Kč
- K. K., bytem Ostrava - Třebovice, podíl o velikosti 1/3 na podílu 4359/82634 za kupní cenu 2.588,- Kč
- Bc. V. M., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 5443/82634 za kupní cenu 9.696,- Kč
- V. M., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 5443/82634 za kupní cenu 9.696,- Kč
- Ing. L. M., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 6518/82634 za kupní cenu 11.611,- Kč
- P. M., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 5443/82634 za kupní cenu 9.696,- Kč
- H. R., bytem Ostrava - Zábřeh, podíl o velikosti 5443/82634 za kupní cenu 9.696,- Kč
- J. S., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 6518/82634 za kupní cenu 11.611,- Kč
- Ing. J. S., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 6518/82634 za kupní cenu 11.611,- Kč a podíl o
velikosti 1/3 na podílu o velikosti 4359/82634 za kupní cenu 2.588,- Kč
- I. Š., bytem Ostrava - Výškovice, podíl o velikosti 6518/82634 za kupní cenu 11.611,- a podíl o velikosti
1/3 na podílu o velikosti 4359/82634 za kupní cenu 2.588,- Kč

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 147.200,- Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 1.900,- Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít
kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu.

0472/13  
16

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat část pozemku p.p.č. 783/73 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu 3085-110/2014
oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 783/75 ostatní plocha, zeleň o výměře 1253 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, do
vlastnictví společnosti GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem Antošovická 226/345, Koblov, 711 00
Ostrava, za kupní cenu ve výši 1.150,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH, tj. za celkovou kupní cenu
1.440.950,- Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého
posudku ve výši 2.300,- Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, ve znění přílohy
tohoto materiálu

0473/13  
17

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Úlehlova x Průjezdní

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 251/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 96 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Úlehlova x Průjezdní, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy
rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

0474/13  
18

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 121/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25
m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat
uvedený pozemek

0475/13  
19

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Bohumíra Četyny 932/6, k.ú. Dubina u
Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat podíl o velikosti 6949/434649 na zastavěném pozemku parc.č. 128 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 480 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou
správou městskému obvodu Ostrava-Jih

0476/13  
20

Záměr na prodej podílu na pozemku pod bytovým domem Lužická 497/5, 498/7, 499/9, 500/11,
k.ú. Výškovice u Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat podíl o velikosti 7714/304180 na zastavěných pozemcích parc.č. 793/39 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 488 m2 a parc.č. 793/42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu
Ostrava-Jih

0477/13  
21

Záměr na prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo
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o záměru prodat pozemky p.p.č. 42/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 111 m2, p.p.č. 42/8 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 a p.č.st. 4711 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu
Ostrava-Jih

0478/13  
22

Darování neupotřebitelného majetku

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o darování neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 154 116,80 Kč Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava-Stará Bělá IČ: 00845451
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih podpisem smlouvy

0479/13  
23

Změna hodnoty movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih.

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu přílohy č. 2 a její úplné znění ke zřizovací listině organizace Technické služby Ostrava - Jih,
příspěvková organizace, IČ 66739331, zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava -
Jih.

0480/13  
24

Anonymní podání nájemců bytového domu na ul. Vlasty Vlasákové 968/6 adresované
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

anonymní písemné podání nájemců bytového domu na ul. Vlasty Vlasákové 968/6, Ostrava-Bělský Les ze
dne 13.02.2017

0481/13  
25

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2017 dle příloh
předloženého materiálu
souhlasí

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava - Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv o poskytnutí účelové dotace

0482/13  
26

H.E.Ř. - žádost o uzavření splátkového kalednáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s pí H. E. Ř., ve výši 33 133,00 Kč z titulu nákladů vynaložených na opravy bytu č. 49 v domě č.p. 123 č.or.
3 na ulici Václava Košaře v Ostravě-Dubině po jeho vrácení po ukončení nájmu, v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 33 133,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3
407,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci březnu 2017. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 10 měsíců, a to tak, že 9 měsíců bude splátka činit 3
407,00 Kč měsíčně, 10. měsíc bude poslední splátka ve výši 2 470,00 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

0483/13  
27

J.S. - žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatky z prodlení

pí J. S., ve výši 100 % z dlužné částky, tj. 377 426,50 Kč, z titulu kapitalizovaného poplatku z prodlení za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 6 na ulici Svazácká 19 v Ostravě-
Zábřehu,

dle důvodové zprávy
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0484/13  
28

M.A., P.A. - žádost o uzavření splátkového kalednáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalednář

s pí M. A., a p. P. A., ve výši 33 015,00 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 6 660,00 Kč z
titulu soudních nákladů, v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 39 675,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 2 000,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci březnu 2017. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 20 měsíců, a to tak, že 19 měsíců bude splátka činit 2
000,00 Kč měsíčně, 20. měsíc bude poslední splátka ve výši 1 675,00 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
dlužnících zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

0485/13  
29

Výsledky forenzního auditu společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o.

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu z forenzního auditu příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih zpracovanou společností
Ernst & Young Audit, s.r.o. ze dne 17. června 2015.

0486/13  
30

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  5. 12. 2016 do 3. 3. 2017

0487/13  
31

Kontrola dodržování vybraných vnitřních předpisů

Zastupitelstvo městského obvodu

ukládá

KV provést kontrolu dodržování Zásad pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další
ustanovení, Zásad pro evidenci majetku, Zásad pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. KV
prošetří řešení při zjištění nedodržování zásad.

0488/13  
OR

Podání ve věci konkurzního řízení

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

podání ze dne 7. 3. 2017 evidované pod č.j. JIH/019113/17/OPVO
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

8 Žádost o poskytnutí finančního daru

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí finančního daru organizaci Svatováclavský hudební festival, z.s., Dr. Šmerala 1181/6, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26632578 na projekt "Koncerty Svatováclavského hudebního festivalu a
cyklu Čtvero ročních období" ve výši 60 tis. Kč
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu darovací smlouvy

32 Stanovení termínů výběrových řízení na pozici vedoucích odborů a oddělení

Zastupitelstvo městského obvodu

ukládá

starostovi MOb, aby zabezpečil průběh VŘ na vedoucí odboru a vedoucí oddělení tak, aby tato probíhala v
pondělí a ve středy, tj. v úřední dny od 15,00 hod. s vyrozuměním členů kontrolního výboru o konání VŘ s
předstihem min. 7 dnů.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 0435/12 Odpis pohledávky s příslušenstvím - M.M.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za pí M. M., ve výši 110 490,72 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.
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