
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ
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Přehled usnesení 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 7. 9. 2017 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0534/15 1. Stanovisko k záměru prodeje pozemků včetně staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0535/15 2. Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0536/15 3. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0537/15 4. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 197/17/OMJ, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0538/15 5. Nabytí podzemní stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0539/15 6. Prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0540/15 7. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0541/15 8. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0542/15 9. Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Špillarova (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0543/15 10. Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, v blízkosti řeky Odry (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0544/15 11. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0545/15 12. Žádost o spolufinancování "Výstavby tréninkového hřiště s umělým povrchem" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0546/15 13. Podání žádosti o podporu pro projekt "Úřady bez hranic" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0547/15 14. Revokace usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0391/10 ze dne 1.9.2016 ve věci podání žádosti o
dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6 " ke spolufinancování z Integrovaného
regionálního operačního programu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0548/15 15. Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

0549/15 16. Návrh na odejmutí stavby lávky přes silnici I/11, ul. Rudná ze správy městského obvodu (Věra Válková,
místostarostka)

0550/15 17. Změna úplného znění přílohy č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih,
příspěvková organizace (Věra Válková, místostarostka)

0551/15 18. Podání občana městského obvodu adresované zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih (J. K.) (Markéta
Langrová, člen rady)

0552/15 19. Žádost o splátkový kalendář - D. V. (Markéta Langrová, člen rady)

0553/15 20. Hromadný odpis vybraných pohledávek (Bc. Martin Bednář, starosta)

0554/15 21. Revokace usnesení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0555/15 22. Odpis nedobytných pohledávek - D.T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0556/15 23. Odpis pohledávek s příslušenstvím - D.B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0557/15 24. Odpis pohledávek s příslušenstvím - H.N. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0558/15 28. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J.B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0559/15 30. Žádost o prominutí pohledávky s příslušenstvím-V.H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0560/15 31. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - V.R. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0561/15 32. Žádost o splátkový kalendář - L.Č. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0562/15 33. Žádost o splátkový kalendář - V.Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0563/15 34. Žádost o splátkový kalendář-R. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0564/15 35. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí 2017 (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0565/15 36. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0566/15 37. Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

0567/15 38. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0568/15 OR Změna ve finančním výboru (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 25. Odpis pohledávek s příslušenstvím - V. H., I. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)
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staženo 26. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - J. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 27. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 29. Rozhodnutí o pohledávce za Společností pro děti, rodinu a volný čas - Variantní řešení (Bc. Martin Bednář,
starosta)
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0534/15  
1

Stanovisko k záměru prodeje pozemků včetně staveb v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a
Pavlovova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat nemovité věci včetně všech jejich součástí a příslušenství, a
to
a) pozemek st.p.č. 3487/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 502 m2, jehož součástí je jiná stavba bez
čp/če v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Plzeňská, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
b) pozemek st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1276 m2, jehož součástí je jiná stavba č.p.
2625 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova 31, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih,
za účelem vybudování a provozování sportovního zařízení a s podmínkou zřízení věcného práva předkupního
k předmětným nemovitým věcem a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru a vyhradit si právo města prodat uvedené nemovité věci
včetně všech jejich součástí a příslušenství

0535/15  
2

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

a) zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2017 dle předloženého
materiálu

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu statutárního města Ostravy v období od
1.1.2017 - 30.6.2017
rozhodlo

že v případech, kdy v rozpočtu městského obvodu vzniknou volné finanční prostředky, budou tyto
převedeny do rozpočtové rezervy; tímto způsobem se postupuje zejména, když:

a) po uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky vznikne úspora z částky pro tuto akci vyčleněnou v
rozpočtu městského obvodu,

b) akce vyčleněná v rozpočtu městského obvodu je ukončena, nelze realizovat, případně vznikne u ní v
průběhu roku úspora,

c) jsou přijaty příjmy, které nejsou účelově určeny a rozpočtovány

0536/15  
3

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 2), 3) a 5) důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 3xxx, pol. 5xxx o 85 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5139 o 85 tis. Kč

2)
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery na pol. 4122 o 56 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 354 o 56 tis. Kč

3)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 297 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331 o 297 tis. Kč

4)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6009 o 500 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5137 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 380 o 30 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 400 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 4359, pol. 5499 o 600 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 51xx o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6111 o 2 500 tis. Kč

7)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 119 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 119 tis. Kč

8)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 10 828 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 10 828 tis. Kč

9)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 5 251 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 6913 o 5 251 tis. Kč

10)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 27 714 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1155 o 14 907 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1156 o 12 807 tis. Kč

11)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1124 o 510 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1139 o 332 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1157 o 1 137 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1205 o 4 504 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1206 o 4 504 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 10 987 tis. Kč

0537/15  
4

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 197/17/OMJ, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít s Bytovým družstvem Averinova 1681/2, IČO: 05745993, se sídlem Averinova 1681/2, Ostrava -
Zábřeh, PSČ 700 30, dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 197/17/OMJ ze dne 10.7.2017, kterým se prodlužuje
termín pro úhradu kupní ceny nemovitých věcí a nákladů za zpracování znaleckého posudku ve znění
přílohy předloženého materiálu

0538/15  
5

Nabytí podzemní stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

a) nabýt podzemní stavbu umístěnou pod povrchem pozemku p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, od společnosti KIMEX, s.r.o.“v likvidaci“, IČ: 00560936, se sídlem
Mitrovická 804, 739 21 Paskov, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava – Jih, za kupní cenu ve výši 200.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

b) uzavřít se společností KIMEX, s.r.o.“v likvidaci“, IČ: 00560936, se sídlem Mitrovická 804, 739 21 Paskov
Dohodu o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 15/a/042/226/99/Opl., ve znění přílohy
tohoto materiálu

0539/15  
6

Prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Horymírova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemky p.č.st. 4711 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, p.p.č. 42/7 - ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 111 m2 a p.p.č. 42/8 - ostatní plocha a jiná plocha o výměře 36 m2, k.ú. Zábřeh nad
Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením správy městskému obvodu
Ostrava-Jih, do vlastnictví Ing. R. Z., Horymírova, Ostrava-Zábřeh, za kupní cenu ve výši 65.160,- Kč +
zákonná sazba DPH, s tím, že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč
+ zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí,  a vyhrazuje si pravomoc
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města Ostrava jako vlastníka
vodovodního řadu, spočívající v právu mít umístěný, provozovat a udržovat vodovodní řad v rozsahu
ochranného pásma v části pozemku p.p.č. 42/7, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle geometrického
plánu č. 3380-148/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100,- Kč a rozhodlo uzavřít kupní smlouvu a
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy předloženého materiálu, za podmínky
uzavření nájemní smlouvy, uhrazení nájemného a  částky za prokazatelné bezesmluvní užívání pozemků

0540/15  
7

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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, do podílového spoluvlastnictví H.
M., bytem Krmelínská, 724 00 Ostrava - Nová Bělá (podíl 1/2) a N. V., bytem 742 65 Rybí (podíl 1/2), za
kupní cenu ve výši 30.500 Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 3.000 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít
kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
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0541/15  
8

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 zaměření pozemku, 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

0542/15  
9

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x
Špillarova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 808/6 orná půda (ZPF) o výměře 10051
m2, parc.č. 881/5 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 280 m2 a parc.č.
886 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 18258 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u
Ostravy

0543/15  
10

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, v blízkosti řeky Odry

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih:

- pozemek parc.č. 868/15 ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 556 m2
- pozemek parc.č. 869/17 orná půda (ZPF) o celkové výměře 1186 m2
- pozemek parc.č. 869/18 orná půda (ZPF) o celkové výměře 1120 m2
- pozemek parc.č. 869/19 orná půda (ZPF) o celkové výměře 360 m2

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru neprodat uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy

0544/15  
11

Záměr prodeje pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat pozemek parc.č. 317/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2 v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0545/15  
12

Žádost o spolufinancování "Výstavby tréninkového hřiště s umělým povrchem"

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

se spolufinancováním nákladů s FC Ostrava-Jih, z.s., Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
70312966 na projekt "Výstavba tréninkového hřiště s umělým povrchem" ve výši max.  30% t.j. 1.155.000
Kč v rámci programu MŠMT "Podpora materiálně technické základny sportu" PROGRAM 133D531

0546/15  
13

Podání žádosti o podporu pro projekt "Úřady bez hranic" ke spolufinancování z programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o podporu pro projekt "Úřady bez hranic" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká
republika - Polsko
rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko uvedenou v příloze č. 1
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
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Zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o podporu
Termín: 05. 03. 2018

0547/15  
14

Revokace usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0391/10 ze dne 1.9.2016 ve věci podání
žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6 " ke
spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu

Zastupitelstvo městského obvodu

revokuje

usnesení č. 0391/10 ze dne 1.9.2016 - Podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V.
Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu

0548/15  
15

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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

0549/15  
16

Návrh na odejmutí stavby lávky přes silnici I/11, ul. Rudná ze správy městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informaci o dosavadním vývoji a současném stavu lávky přes silnici I/11, ul. Rudná, dle předloženého
materiálu
žádá

zastupitelstvo statutárního města Ostrava o odejmutí stavby "Lávka pro pěší přes ulici Rudnou, silnice I/11,
km 340,087" ze správy městského obvodu, dle předloženého materiálu a jeho příloh

0550/15  
17

Změna úplného znění přílohy č.1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava - Jih, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková
organizace, IČ 66739331, se sídlem  Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava s účinností od 20.9.2017
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a člena rady městského obvodu Ostrava-Jih
Věru Válkovou k podpisu přílohy č. 1 ke zřizovací listině výše uvedené příspěvkové organizace

0551/15  
18

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

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

písemné podání pí J. K., P. Lumumby, Ostrava-Zábřeh a návrh odpovědi pisatelce v rozsahu Přílohy č. 2

0552/15  
19

Žádost o splátkový kalendář - D. V.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít dohodu o splátkách s paní D. V., bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu v celkové výši
27.253 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.200 Kč, a to po dobu 22 měsíců, poslední 23.
splátka bude stanovena ve výši 853 Kč, dle důvodové zprávy

0553/15  
20

Hromadný odpis vybraných pohledávek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

hromadně odepsat vybrané pohledávky v celkové výši 96 621 956,66 Kč dle přílohy č. 1 a 2, důvodové
zprávy a jejich příloh

0554/15  
21

Revokace usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu

revokuje

svá usnesení č. 0496/14 ze dne 8.6.2017, č. 0495/14 ze dne 8.6.2017, č. 0499/14 ze dne 8.6.2017 a č.
0498/14 ze dne 8.6.2017, dle důvodové zprávy
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0555/15  
22

Odpis nedobytných pohledávek - D.T.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat nedobytnou pohledávku po dlužníkovi D. T., ve výši 23 702,- Kč, která vznikla z titulu
neuhrazeného kapitalizovaného příslušenství za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby za období
01-02,05/1999, 06,12/2001,01-02,04,07/2003 a 04/2004 za užívání bytu na ulici Edisonova v Ostravě-
Hrabůvce, dle důvodové zprávy.

0556/15  
23

Odpis pohledávek s příslušenstvím - D.B.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí D. B., ve výši 93 358,48 Kč, z titulu kapitalizovaného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného
a záloh na služby spojených s užíváním bytu na ulici Abramovova v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

0557/15  
24

Odpis pohledávek s příslušenstvím - H.N.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí Hanou Němečkovou, IČ: 753 41 573, ve výši 15 429,12 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na
služby spojených s užíváním nebytových prostor v objektu Základní škola Šeříkova 33 v Ostravě-
Výškovicích, ve výši 79 185,24 Kč z titulu kapitalizované smluvní pokuty a ve výši 8 434,75 Kč z titulu
kapitalizovaného úroku z prodlení,

dle důvodové zprávy
ukládá

Adamu Rykalovi, členu rady
připravit pro členy zastupitelstva do příštího zasedání zastupitelstva informaci, jak bylo postupováno v této
věci s panem ředitelem.
Termín: 02. 11. 2017

0558/15  
28

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém - J.B.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. J. B., zemř. 15. 1. 2017, ve výši 69 035,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh spojených s užíváním
bytu na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu a bezdůvodného obohacení za užívání předmětného bytu bez
právního důvodu, ve výši 14 549,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství a ve výši 6 200,00 Kč z titulu
soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0559/15  
30

Žádost o prominutí pohledávky s příslušenstvím-V.H.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout pohledávky s příslušenstvím

za paní V. H., zastoupenou opatrovnicí paní M. T., ve výši 50 701,- Kč, vyčísleného příslušenství ve výši 875
647,20 Kč  a soudních nákladů řízení ve výši 4 036,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu na ul. Letecká, v Ostravě-Hrabůvce

dle důvodové zprávy

0560/15  
31

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - V.R.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení pí V. R., ve výši 507 844,- Kč, z titulu dlužného kapitalizovaného příslušenství
za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu v domě na ul. Františka Formana
v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy.
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0561/15  
32

Žádost o splátkový kalendář - L.Č.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s pí L. Č., ve výši 9 936,- Kč z titulu dlužného nájemného a záloh spojených s užíváním bytu v domě na ul.
Výškovická v Ostravě-Výškovicích, ve výši 19 232,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení za užívání
předmětného bytu bez právního důvodu a ve výši 1 400,- Kč z titulu soudních nákladů, v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši  30 568,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek
ve výši 1 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci září 2017. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 31 měsíců, a to tak, že 30 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 31. měsíc bude poslední splátka ve výši 568,00 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 žalobního návrhu k příslušnému soudu či exekučního
návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

0562/15  
33

Žádost o splátkový kalendář - V.Š.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít dohodu o splátkách s paní V. Š., bytem Kotlářova, 700 30, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu ve výši
53 129,- Kč, který vznikl po rozhodnutí o úpadku, v pravidelných měsíčních splátkách po 2 500,- Kč vždy k
25. dni měsíce, pod ztrátou výhody splátek, dle důvodové zprávy.

0563/15  
34

Žádost o splátkový kalendář-R. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s p. R. P., v celkové výši 5 801,50 Kč z titulu neuhrazené části dlužného nájmu a úhrad za poskytování
služeb spojených s užíváním bytu na ulici Svazácká v Ostravě-Zábřehu za období 11-12/2007, 1/2008,
formou pravidelných  splátek ve výši 200,- Kč, vždy k 20.dni v měsíci, když první splátka se stanoví v
měsící září 2017. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 29 měsíců a to tak, že 28
měsíců bude částka činit 200,- Kč měsíčně, 29. měsíc bude poslední splátka ve výši 201,50 Kč, s tím, že
dostane-li se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné částky, stává se splatný 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

0564/15  
35

Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

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

0565/15  
36

Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti rady a starosty městského obvodu za období od  30. 5. 2017 do  27. 8. 2017.

0566/15  
37

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

ke dni 10. 9. 2017 své usnesení č. 0385/10, ze dne 1. 9. 2016 a s účinností od 11. 9. 2017
svěřuje

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

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

2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) sociální péče
b) sociálně právní ochrany dětí
c) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu
d) správy informačního systému

3) místostarostovi RNDr. Františku Staňkovi Ph.D. na úsecích:
a) komunálních služeb
b) dopravy a silničního hospodářství
c) památkové péče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0567/15  
38

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele dle bodu 1) důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 11 318 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 11 318 tis. Kč

0568/15  
OR

Změna ve finančním výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

odvolává

Mgr. Radima Miklase z členství ve finančním výboru ke dni 8. 9. 2017

volí

Mgr. Jana Dohnala členem finančního výboru s účinností od 8. 9. 2017
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