
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
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Přehled usnesení 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 8. 6. 2017 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0489/14 1. Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0490/14 2. Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0491/14 3. Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 3. 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0492/14 4. Návrh na změnu účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0493/14 5. Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření rozpočtu městského
obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0494/14 7. Odpis pohledávek s příslušenstvím - I.Š., J.Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0495/14 8. Odpis pohledávek s příslušenstvím - V. H., I. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0496/14 9. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - J. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0497/14 10. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - L. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0498/14 11. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - P. B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0499/14 12. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0500/14 13. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - M. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0501/14 14. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - P. O. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0502/14 15. Odpis pohledávek za zemřelou - H. J. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0503/14 16. Odpis pohledávek za zemřelou - S. J. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0504/14 17. Odpis pohledávek za zemřelým - J. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0505/14 18. Odpis pohledávek za zemřelým - J. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0506/14 19. Odpis pohledávek za zemřelým -T. G. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0507/14 20. Odpis pohledávky - J. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0508/14 21. Odpis pohledávky po zemřelé - H.T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0509/14 22. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - V. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0510/14 23. Žádost o uzavření splátkového kalendáře - D. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0511/14 24. Petice za udržení provozovny bistra Cukrárna na ul. Závodní 330 v Ostravě-Hrabůvce (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0512/14 25. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  12. zasedání, konaného dne 15.
12. 2016, do 13. zasedání, konaného dne 14. 3. 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0513/14 26. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0514/14 27. Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0515/14 28. Rozbory hospodaření za rok 2016  příspěvkových organizací, které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0516/14 29. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0517/14 30. Souhlas s poskytnutím věcného daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0518/14 31. Revokace usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0419/11 ze dne 3.11.2016 ve věci podání žádosti o
dotaci "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0519/14 32. Schválení předfinancování a spolufinancování projektů v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

0520/14 33. Příprava a podání žádosti o dotaci  do výzvy ITI 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)

0521/14 34. Budoucí úplatný převod  jednotky č. 1440/13 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0522/14 35. Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0523/14 36. 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)

0524/14 37. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Dolní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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0525/14 38. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0526/14 39. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0527/14 40. Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0528/14 41. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0529/14 42. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0530/14 43. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0531/14 44. Zrušení usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0183/5 ze dne 3.9.2015 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0532/14 45. Informace o investiční výstavbě r. 2017 (Bc. František Dehner, místostarosta)

0533/14 46. Rozbory hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková
organizace (Věra Válková, místostarostka)

staženo 6. Odpis pohledávek s příslušenstvím - Hana Němečková (Bc. Martin Bednář, starosta)
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0489/14  
1

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
souhlasí

s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 bez výhrad
schvaluje

závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
schvaluje

blokaci finančních prostředků v objemu 195 602 390,99 Kč pro účely financování domovního a bytového
fondu

0490/14  
2

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 118 534 137,08 Kč na účet 432 - výsledek
hospodaření předcházejících účetních období

0491/14  
3

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 3. 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

a) plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2017
b) přehled rozpočtových opatření za období leden - březen 2017

0492/14  
4

Návrh na změnu účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
na rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu účelu použití kapitálových výdajů ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1134 dle důvodové zprávy

0493/14  
5

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření opatřením, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 000 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 22xx, pol. 5169 o 4 000 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 750 tis.Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121 o 750 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 300 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 3 300 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 900 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 51xx o 4 900 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 200 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 1 200 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 000 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 5 000 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 815 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 51xx o 1 325 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 61xx o 3 490 tis. Kč
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8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 303 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1204 o 303 tis. Kč

9)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 9 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1166 o 9 000 tis. Kč

10)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1185 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1188 o 300 tis. Kč

11)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 8 978 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 14 680 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 23 658 tis. Kč

12)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 429 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1159 o 2 429 tis. Kč

13)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 150 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1174 o 150 tis. Kč

14)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1164 o 300 tis. Kč

15)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 569 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1201 o 342 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1202 o 867 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1203 o 360 tis. Kč

16)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 28 480 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 1151 o 28 480 tis. Kč

17)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 242 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1183 o 242 tis. Kč

18)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1193 o 200 tis. Kč

19)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 800 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5171 o 1 800 tis. Kč

20)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 7 000 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 361x, pol. 51xx o 7 000 tis. Kč

21)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 726 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6114, pol. 51xx o 498 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6114, pol. 50xx o 2 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6114, pol. 51xx o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6114, pol. 51xx o 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6118, pol. 51xx o 638 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6118, pol. 51xx o 190 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6118, pol. 51xx o 400 tis. Kč

0494/14  
7

Odpis pohledávek s příslušenstvím - I.Š., J.Š.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí I. Š., a za p. J. Š., ve výši 32 151,- Kč a kapitalizovaný poplatek z prodlení ve výši 90 639,90 Kč  z
titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Stavbařů v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy
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0495/14  
8

Odpis pohledávek s příslušenstvím - V. H., I. H.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p. V. H., a za pí I. H., ve výši 13 381,30 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 205 498,47 Kč z
titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Šeříkova v Ostravě-
Výškovicích, a ve výši 4 976,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0496/14  
9

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - J. H.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí J. H., ve výši 3 821,50 Kč s kapitalizovanými poplatky z prodlení ve výši 105 509,10 Kč z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Smirnovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 4
482,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0497/14  
10

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - L. H.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí L. H., ve výši 141 526,- Kč s kapitalizovanými poplatky z prodlení ve výši 2 067 318,- Kč z titulu
dlužného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Bedrnova v Ostravě-Zábřehu a ve
výši 12 377,20 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0498/14  
11

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - P. B.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí P. B., ve výši 146 009,00 Kč s kapitalizovanými poplatky z prodlení ve výši 104 897,23 Kč  z titulu
dlužného nájmu a záloh na služby spojených s užíváním bytu na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši
8 790,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0499/14  
12

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J. Š.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. J. Š., ve výši 67 787,94 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 750 679,46 z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2
423,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0500/14  
13

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - M. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. M. P., ve výši 10 359,- Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 230 311,56 Kč z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. na ulici Utvenkova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 2
780,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

6 z 13



0501/14  
14

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - P. O.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. P. O., ve výši 110 419,30 Kč s kapitalizovaným příslušenstvím ve výši 1 526 541,06 Kč z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Jiřikovského v Ostravě-Dubině a ve výši 6
250,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0502/14  
15

Odpis pohledávek za zemřelou - H. J.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí H. J., vyčísleného příslušenství ve výši 303 676,- Kč  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu na ul. Abramovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 6 264,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0503/14  
16

Odpis pohledávek za zemřelou - S. J.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí S. J. (dř. J.), ve výši 98 592,- Kč s příslušenstvím a  vyčísleného příslušenství ve výši 1 161 480,- Kč
 z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. V. Jiříkovského v Ostravě-Dubině a
ve výši 5 022,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0504/14  
17

Odpis pohledávek za zemřelým - J. H.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p J.H., ve výši 97 085,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 250 509,- Kč  z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. na ul. Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 7
350,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0505/14  
18

Odpis pohledávek za zemřelým - J. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p J. K., ve výši 48 964,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 619 027,- Kč  z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Výškovická v Ostravě-Výškovice a ve výši 7
300,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0506/14  
19

Odpis pohledávek za zemřelým -T. G.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p T. G., ve výši 85 300,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 360 431,- Kč  z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. V. Košaře v Ostravě-Dubině a ve výši 6
140,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy
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0507/14  
20

Odpis pohledávky - J. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku

za pí J. P., ve výši 29 407,- Kč  z titulu kapitalizovaného poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a
záloh na služby spojené s užíváním bytu na ulici Sologubova v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

0508/14  
21

Odpis pohledávky po zemřelé - H.T.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku ve výši 23 265,- Kč po zemřelé pí H. T., dle důvodové zprávy.

0509/14  
22

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - V. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení

pí V. K.., ve výši 90 % z dlužné částky, tj. 201 218,40 Kč, z titulu kapitalizováného poplatku z prodlení za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu na ulici A. Kučery v Ostravě
Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

0510/14  
23

Žádost o uzavření splátkového kalendáře - D. F.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s p. D. F.., ve výši 11 396,- Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nájemného části pozemku, par. č.
623/79 o výměře cca 9 m2, ul. Rottrova a to tak, že se dlužník zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 11 396,-
Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se
stanoví v měsíci červnu 2017. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 23 měsíců, a
to tak, že 22 měsíců bude splátka činit 500,- Kč měsíčně, 23. měsíc bude poslední splátka ve výši 396,- Kč,
s tím, že dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se
splatným celý dluh,

dle důvodové zprávy

0511/14  
24

Petice za udržení provozovny bistra Cukrárna na ul. Závodní 330 v Ostravě-Hrabůvce

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

text "Petice za udržení provozovny bistra Cukrárna na ul. Závodní 330 v Ostravě-Hrabůvce" doručený dne
27. 3. 2017 a současně
bere na vědomí

návrh odpovědi na uvedenou petici předložený na schůzi rady městského obvodu dne 25. 5. 2017 dle
přílohy tohoto materiálu

0512/14  
25

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  12. zasedání,
konaného dne 15. 12. 2016, do 13. zasedání, konaného dne 14. 3. 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  12. zasedání, konaného dne 15.
12. 2016, do 13. zasedání, konaného dne 14. 3. 2017 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

245/6     ze dne 12. 11. 2015
393/10   ze dne   1.  9. 2016
418/11   ze dne   3. 11. 2016
421/11   ze dne   3. 11. 2016
458/12   ze dne 15. 12. 2016
463/13   ze dne 14.  3. 2017
464/13   ze dne 14.  3. 2017
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b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

12/1       ze dne 13. 11. 2014
391/10   ze dne   1.  9. 2016
405/10   ze dne   1.  9. 2016
419/11   ze dne   3. 11. 2016
487/13   ze dne  14. 3. 2017
380/9     ze dne   9.  6. 2016

0513/14  
26

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  7. 3. 2017 do  29. 5. 2017.

0514/14  
27

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 veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2016
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2016
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2017
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

0515/14  
28

Rozbory hospodaření za rok 2016  příspěvkových organizací, které byly zřízeny Statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a
kultuře

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výsledky hospodaření a návrhy na rozdělení dosažených zlepšených výsledků hospodaření za rok 2016
příspěvkových organizací,  které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře, dle tabulky  č. 1. (příloha zápisu z jednání rozborové
komise)

0516/14  
29

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

vyhlášení "Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018" dle přílohy materiálu

0517/14  
30

Souhlas s poskytnutím věcného daru

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím věcného daru z Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace níže uvedeným
organizacím
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, Dolní 629/51, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ:
64989992 v celkové hodnotě Kč 658 384,80
- Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., Na Mýtě 1556/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ:
26523825 v celkové hodnotě Kč 246 894,30
- Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, Výškovická 445/149, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČ: 68308868 v
celkové hodnotě Kč 246 894,30
- Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh, Na Mýtě 1556/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 70313164 v
celkové hodnotě Kč 246 894,30
- Renarkon, o. p. s., Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25380443 v celkové
hodnotě Kč 98 757,72
- KFV Roub Vítkovice, z.s. Hornická 2675/50 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 26634813 v celkové
hodnotě Kč 65 838,48 dle důvodové zprávy

0518/14  
31

Revokace usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0419/11 ze dne 3.11.2016 ve věci
podání žádosti o dotaci "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh"

Zastupitelstvo městského obvodu

revokuje

usnesení č. 0419/11 ze dne 3.11.2016 - Podání žádosti o dotaci pro projekt "Rekonstrukce bytového domu
Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného operačního programu
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0519/14  
32

Schválení předfinancování a spolufinancování projektů v rámci výzvy nositele ITI ostravské
aglomerace

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

předfinancování:
- ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci u projektu "Podpora přírodních věd na ZŠ
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o." ve výši Kč 800 tis. z rozpočtu městského obvodu, přičemž  v této
částce je obsaženo spolufinancování ve výši Kč 160 tis.
- ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci u projektu "Komplexní modernizace učeben s
bezbariérovým přístupem"  ve výši Kč 2 925 tis.  z rozpočtu městského obvodu, přičemž  v této částce je
obsaženo spolufinancování ve výši Kč 325 tis.
- ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci u projektu "Modernizace učeben" ve výši    
   Kč 1 150 tis. z rozpočtu městského obvodu, přičemž  v této částce je obsaženo spolufinancování ve výši
Kč 230 tis.
neschvaluje

předfinancování:
- ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci u projektu "Jazyková učebna K15" ve
výši Kč 10 781 tis.  z rozpočtu městského obvodu

0520/14  
33

Příprava a podání žádosti o dotaci  do výzvy ITI 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

rozhodlo

podat žádosti 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 3. výzvy Statutárního
města Ostrava jako Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu - výzvy č. 66.
schvaluje

spolufinancování  projektů   "Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih", "Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ
Ostrava-Jih" a "Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih"   v rámci 3. výzvy Statutárního města Ostrava jako
Zprostředkujícího subjektu ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu - výzvy č. 66.
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
zajistit veškeré úkony s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 08. 2017

0521/14  
34

Budoucí úplatný převod  jednotky č. 1440/13 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o budoucím úplatném převodu jednotky číslo 1440/13 - 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 3742/235999, v k.
ú. Hrabůvka, obec Ostrava

budoucí kupující:
V. M.., bytem Klegova, Ostrava - Hrabůvka

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/13
podíl na společných částech domu a pozemku: 3742/235999
cena podílu pozemku: 3 412 Kč
kupní cena bytové jednotky: 201 518 Kč
cena celkem: 204 930 Kč

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

0522/14  
35

Prodej části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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, do vlastnictví společnosti D.Ú.E.P., spol. s r.o., IČ: 253 59 258, se sídlem
Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 8, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 23.260,- Kč + zákonná sazba DPH, za
podmínky úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč + zákonná sazba DPH, a uzavřít kupní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
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0523/14  
36

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

prodat pozemek p.č.st. 2004 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 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 do vlastnictví Bytového družstva
Averinova 1681/2, IČ: 05745993, se sídlem Averinova 1681/2, Ostrava - Zábřeh za kupní cenu ve výši
2.130.000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.050 Kč
a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
předloženého materiálu

0524/14  
37

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 474/25 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 17 m2, dle geometrického plánu č. 3349-174/2016 oddělené a nově označené jako
st.p.č. 6626 zastavěná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih pod částí stavby bydlení č.p. 141 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Dolní  30 a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

0525/14  
38

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha,
oddělenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 429-12/2017 ze dne 27.4.2017 a nově
označenou jako pozemek parc.č. 121/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 354 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy

0526/14  
39

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 270/4 ostatní plocha, zeleň o výměře
8,5 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice U Nové školy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

0527/14  
40

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemku p.p.č. 833/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace rozděleného dle geometrického plánu č. 3366-249/2016 a nově označené jako p.p.č. 833/7
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m² a p.p.č. 833/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 18 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Říční, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemku

0528/14  
41

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 220/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
1664 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
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žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek v k.ú. Výškovice u
Ostravy

0529/14  
42

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
55 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih pod částí stavby občanské vybavenosti č.p. 3043 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Jugoslávská 38  a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedený pozemek

0530/14  
43

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 zřízovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 15.6.2017 pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace a
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 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

0531/14  
44

Zrušení usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0183/5 ze dne 3.9.2015

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 0183/5 ze dne 3.9.2015 ve věci záměru prodeje zastavěného pozemku p.č.st. 1471 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 342 m², jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 1357 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ulice Jedličkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
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Informace o investiční výstavbě r. 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Informaci o investiční výstavbě v roce 2017

0533/14  
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Rozbory hospodaření za rok 2016 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih,
příspěvková organizace

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výsledek hospodaření a návrh na rozdělení dosažených zlepšených výsledků hospodaření za rok 2016
příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace, dle tabulky č. 2 uvedené v
příloze tohoto materiálu
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