
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

z 17. zasedání
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Ostrava-Jih

které se konalo 14. 12. 2017 13:00

(usn. č. 0593/17 - usn. č. 0653/17)
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Přehled usnesení 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 14. 12. 2017 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0593/17 1. Návrh rozpočtových opatření  rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 - 1. část (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0594/17 2. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 - 2. část (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0595/17 3. Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na léta
2019 - 2021 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0596/17 4. Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0597/17 5. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze schváleného
rozpočtu roku 2018 (Věra Válková, místostarostka)

0598/17 6. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času
dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu roku 2018 (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

0599/17 7. Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 "Přírodní zahrady" v rámci Národního programu Životní
prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0600/17 8. Žádost o finanční dar Kinematografu bratří Čadíků při akci Filmové léto 2018 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0601/17 9. Nabytí pozemku pod stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0602/17 10. Prodej části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Dolní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0603/17 11. Prodej nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0604/17 12. Prodej podílů na pozemcích pod bytovými domy v k.ú. Dubina u Ostravy a k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0605/17 13. Prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na
Rybníčkách (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0606/17 14. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0607/17 15. Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0608/17 16. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově bez čp/če v k.ú. Hrabůvka a
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0609/17 17. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0610/17 18. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0611/17 19. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0612/17 20. Zrušení usnesení ve věci prodeje části pozemku a zřízení věcného břemene v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Horymírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0613/17 21. Odpis pohledávek po zemřelých (J. M., H. T., M. O.) (Markéta Langrová, člen rady)

0614/17 22. Žádost o uzavření dohody o splátkách (V. V.) (Markéta Langrová, člen rady)

0615/17 23. Odpis nedobytné pohledávky po E. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0616/17 24. Odpis nedobytné pohledávky po E. L. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0617/17 25. Odpis pohledávek po zemřelé H. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0618/17 26. Odpis pohledávek po zemřelé J. L. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0619/17 27. Odpis pohledávek po zemřelé J. O. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0620/17 28. Odpis pohledávek po zemřelém A. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0621/17 29. Odpis pohledávek po zemřelém J. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0622/17 30. Odpis pohledávek po zemřelém M. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0623/17 31. Odpis pohledávek po zemřelém M.N. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0624/17 32. Odpis pohledávek po zemřelém R. R. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0625/17 33. Odpis pohledávek s příslušenstvím - D.C. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0626/17 34. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - P.B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0627/17 35. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - V. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0628/17 36. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé J.M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0629/17 37. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé M. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0630/17 38. Odpis pohledávky po zemřelé J. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)
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0631/17 39. Odpis pohledávky po zemřelé K. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0632/17 40. Odpis pohledávky po zemřelém I. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0633/17 41. Odpis pohledávky po zemřelém M. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0634/17 42. Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé O. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0635/17 43. Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelém K. K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0636/17 44. Odpis pohledávky s příslušenstvím za zemřelou-J. G. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0637/17 45. Odpis pohledávky-D. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0638/17 46. Žádost o prominutí pohledávek s příslušenstvím - Š.B. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0639/17 47. Odpis pohledávky s příslušenstvím - VELY-TREND (Bc. Martin Bednář, starosta)

0640/17 48. Odpis pohledávek po likvidaci společnosti Projekty staveb s.r.o. "v likvidaci" (Bc. Martin Bednář, starosta)

0641/17 49. Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-K. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0642/17 50. Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-M. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0643/17 51. Žádost o prominutí poplatku z prodlení - L. T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0644/17 52. Žádost o splátkový kalendář - P. P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0645/17 53. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc.
Martin Bednář, starosta)

0646/17 54. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, návrh na stanovení paušální částky jako náhrady
ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0647/17 55. Zásady pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů městského obvodu (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0648/17 56. Poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (Bc. Martin Bednář, starosta)

0649/17 57. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0650/17 58. Návrh na změnu Zásad pro  poskytování příspěvku na činnost politických klubů Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

0651/17 59. Zásady pro použití prostředků sociálního fondu uvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
(Bc. Martin Bednář, starosta)

0652/17 60. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0653/17 61. Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Martin Mařák, předseda
kontrolního výboru)
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0593/17  
1

Návrh rozpočtových opatření  rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 - 1. část

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 22xx, pol. 51xx o 21.888.250,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3xxx, pol. 51xx o 17.997.740,00 Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3631, pol. 6121 o 23. 58000 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 39.909.570,00 Kč

2)
- snižují běžné výdaje ORJ 2,§ 4359, pol. 5499 o 1.777.000,00 Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 2, § 5512, pol. 6123 o 2.000,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6310, pol. 5163 o 90.000,00 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1.869.000,00 Kč

3)
- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 61xx, pol. 51xx o 2.046.000,00 Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6125 o 2.980.000,00 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 5.026.000,00 Kč

4)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 92.900,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5xxx o 7.191.420,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 5399, pol. 5169 o 73.000,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 51xx o 51.000,00 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 7.408.320,00 Kč

5)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130 o 41.000,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5xxx o 46.000,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 12, § 6xxx, pol. 5xxx o 530.000,00 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 617.000,00 Kč

6)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 2xxx, pol. 515x o 220.000,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3xxx, pol. 51xx o 21.743.000,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 61xx, pol. 51xx o 1.200.000,00 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 23.163.000,00 Kč

7)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2xxx, pol. 6121, ORG dle bodu 7) důvodové zprávy o 14.620.410,00 Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6121, ORG dle bodu 7) důvodové zprávy o 136.779.970,00 Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG dle bodu 7) důvodové zprávy o 3.936.840,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 8, § 2249, pol. 5166 o 18.000,00 Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 8, § 36xx, pol. 51xx o 404.070,00 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 155.759.290,00 Kč

8)
- snižují běžné výdaje ORJ 11, § 6xxx, pol. 5xxx o 391.600,00 Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 391.600,00 Kč

0594/17  
2

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 - 2. část

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazných ukazatelů dle bodu 1), 4), 5) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 311x, pol. 2322 o 169 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5331, ORG dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu
o 169 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222 o 10 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 350 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5499 o 350 tis. Kč

4)
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- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122 o 1 717 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5336, ORG  dle bodu 5) důvodové zprávy předloženého materiálu
 o 1 717 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 900 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 1 900 tis. Kč

0595/17  
3

Návrh  rozpočtu  městského obvodu  Ostrava-Jih  na  rok 2018,  včetně  střednědobého výhledu
rozpočtu na léta 2019 - 2021

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

příjmy                         897 566 tis. Kč
financování                 266 929 tis. Kč
zdroje celkem          1 164 495 tis. Kč

běžné výdaje              926 279 tis. Kč
kapitálové výdaje        238 216 tis. Kč
výdaje celkem          1 164 495 tis. Kč

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2018 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018 ve výši 3 650 tis. Kč

d) střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2019 - 2021 ve znění přílohy č. 3
předloženého materiálu

e)  pravidla  rozpočtového  provizoria  městského  obvodu Ostrava-Jih  na  rok  2018 ve  znění  přílohy  č.  4
předloženého materiálu

2) svěřuje
radě městského obvodu v roce 2018

a)  provádění  rozpočtových  opatření  do  úhrnné  výše  20  % upraveného  rozpočtu,  včetně  rozpočtových
opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu městského obvodu na rok 2018 o akce realizované
z přebytku hospodaření roku 2017

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

0596/17  
4

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2017, dle předloženého návrhu a
schvaluje

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018, dle předloženého
návrhu.

0597/17  
5

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze
schváleného rozpočtu roku 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze schváleného
rozpočtu Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 dle přílohy č.1a) materiálu.
Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že:
- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2017 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským
obvodem Ostrava-Jih na rok 2017
- příjemce bude mít k 31.12.2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např.
pronájmy)
rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 ze schváleného
rozpočtu Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava -Jih roku 2018 dle přílovy č.1b) materiálu.
Dotace  bude  poskytnuta  pouze  za  podmínky,  že  příjemce  bude  mít  k  31.12.2017  vyrovnány  veškeré
závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy)
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
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0598/17  
6

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury;
volného  času  dětí  a  mládeže  a  prevence  kriminality;  sportu  pro  rok  2018  ze  schváleného
rozpočtu roku 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti:
- školství a vzdělávání a kultury
- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality
- sportu dle specifického zaměření žadatelů
dle příloh č. 1 a - 3 a materiálu s úpravou. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že:
-  příjemce  doloží  ve  stanoveném  termínu  do  15.  12.  2017  správné  vyúčtování  dotace  poskytnutné
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2017
- příjemce bude mít k 31. 12. 2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např.
pronájmy)
rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti:
- školství a vzdělávání a kultury
- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality
- sportu dle specifického zaměření žadatelů
dle příloh č. 1 b - 3 b materiálu s úpravou. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude
mít k 31. 12. 2017 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy)
souhlasí

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
doporučuje

Zastupitelstvu městského  obvodu Ostrava-Jih  souhlasit  s  návrhem  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí
účelové dotace

0599/17  
7

Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 "Přírodní zahrady" v rámci Národního
programu Životní prostředí

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat 5 projektových žádostí o podporu v rámci výzvy č. 16/2017 "Přírodní zahrady" Národního programu
životní prostředí dle důvodové zprávy.
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
zajistit veškeré úkony související s podáním žádostí o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 01. 2018

0600/17  
8

Žádost o finanční dar Kinematografu bratří Čadíků při akci Filmové léto 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o neposkytnutí  finančního daru v roce 2018 Kinematografu bratří Čadíků,s.r.o.,  Mokrá 98, 664 04 Mokrá
Horákov, IČO 255 25 620, ve výši 30  tis. Kč na  zajištění promítání v měsíci červenci či srpnu  dle důvodové
zprávy

0601/17  
9

Nabytí pozemku pod stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nabýt pozemek p.č.st.  4192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Plzeňská, od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice,
719 00 Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih,
za kupní cenu ve výši 1,- Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0602/17  
10

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat  část  pozemku  p.p.č.  474/25  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  17  m2,  oddělenou
geometrickým plánem č. 3349-174/2016 a nově označenou jako p.č.st. 6626 zastavěná plocha a nádvoří v
k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Dolní,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se  svěřením  městskému
obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví pana P. B., bytem 724 00 Ostrava - Nová Bělá, za kupní cenu ve výši
17.100,- Kč a za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč
a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

about:blank
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0603/17  
11

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Protokoly o průběhu a výsledku výběrového řízení ze dne 6.11.2017 ve znění přílohy tohoto materiálu
rozhodlo

prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih:

- bytovou jednotku č. 476/2 v domě č.p. 476, ul.  Hasičská č.or. 37, stojícím na pozemku p.č.st.  435 se
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 476 a zastavěném pozemku p.č.st. 435 ve výši
3376/54784, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč do vlastnictví R. M.,
724 00  Ostrava-Proskovice, za podmínky, že kupující uhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve
výši 1.815,- Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění
přílohy předloženého materiálu,

- bytovou jednotku č.  582/1 v domě č.p.  582,  ul.  Letecká č.or.  38,  stojícím na pozemku p.č.st.  630 se
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 582 a zastavěném pozemku p.č.st. 630 ve výši
48/288,  vše  v  k.ú.  Hrabůvka,  obec Ostrava,  za  kupní  cenu ve  výši  760.000,- Kč do společného  jmění
manželů R. a P.  C.,  700 30  Ostrava-Hrabůvka,   za podmínky,  že kupující uhradí náklady za zpracování
znaleckého posudku ve výši 1.815,- Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít
kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu,

- část pozemku  p.č.st.  565 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m²  a část pozemku p.č.st.  189
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m², odměřené geometrickým plánem pro změnu hranic pozemku
č. 1272-140/2012 ze dne 16.5.2013 a označené jako pozemek p.č.st.  189 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 351 m², jehož součástí je stavba – rodinný dům č.p. 239, včetně vedlejší stavby, terénních úprav a
okrasných porostů v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ul. Úlehlova č.or. 4, za kupní cenu ve výši 1.360.000,- Kč
do  vlastnictví  společnosti  Eskonta  servis  s.r.o.,  se  sídlem  Bohumínská  186/125,  712  00   Ostrava,  za
podmínky,  že  kupující  uhradí  náklady  za  zpracování  znaleckého  posudku ve  výši  2.000,-  Kč  a  správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí,  a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého
materiálu

0604/17  
12

Prodej podílů na pozemcích pod bytovými domy v  k.ú.  Dubina u Ostravy  a k.ú.  Výškovice u
Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 0475/13 ze dne 14.3.2017
rozhodlo

o záměru neprodat:

a)  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

b) podíl o velikosti 3932/286939 na zastavěném pozemku parc.č. 793/97 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 501 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou
městskému obvodu Ostrava-Jih,

0605/17  
13

Prodej pozemků se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Na Rybníčkách

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemky parc. č.  201/2, zahrada (ZPF), o výměře 181 m2 a parc.  č.  201/3, zastavěná plocha a
nádvoří,  o výměře 22 m2, v k. ú.  Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením správy městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví manželů A. R. B. a J. B., bytem 
700 30  Ostrava-Výškovice, za kupní cenu ve výši 69.250 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady za
zpracování znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč 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  kanalizační  stoky,  spočívající  v  právu  mít  umístěnou,  provozovat  a  opravovat
kanalizační stoku DN 300 a kanalizační stoku DN 400 v části pozemku parc. č. 201/2, v k. ú. Výškovice u
Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1096-102/2016, na dobu neurčitou
za úplatu ve výši 100 Kč a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve
znění přílohy tohoto materiálu.

0606/17  
14

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek p.č.st. 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,  do
vlastnictví společnosti STARTRONIC s. r. o., IČ: 25358782, se sídlem Hlavní třída 6147/52, Poruba, 708 00
Ostrava,  za  kupní  cenu ve  výši  79.130,-  Kč a  za  podmínky,  že  kupující  uhradí  náklady  za  zpracování
znaleckého  posudku  ve  výši  1.800,-  Kč  a  správní  poplatek  za  vklad  vlastnického  práva  do  katastru
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nemovitostí, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0607/17  
15

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat  souhlasné  stanovisko k  záměru města  prodat část  pozemku p.p.č.  1079/2 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  oddělený  dle  geometrického  plánu č.  3405-44/2017 a  nově  označený  jako  p.p.č.  1079/37
ostatní  plocha,  jiná  plocha  o  výměře  484  m2,  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  obec  Ostrava,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

0608/17  
16

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově bez čp/če v
k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nevyužít předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže uvedeným nemovitým věcem:
1. budově bez čp/če, garáž, na pozemku p.č.st. 1882 v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví manželů Ing. L. U. a
Ing. A. U. PhD., bytem  Ostrava-Zábřeh
2. budově bez čp/če, garáž, na pozemku p.č.st. 2517 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví manželů J. K. a
R. K., bytem Ostrava-Výškovice

0609/17  
17

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň o výměře
476  m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice  Edisonova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zaměření, které je přílohou tohoto materiálu

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku

0610/17  
18

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat pozemek parc. č. 715/90, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře 52 m2 v k. ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0611/17  
19

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 15.12.2017 pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Základní školu Ostrava - Výškovice, Srbská 2, p. o.
Základní školu Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, p.o.
Mateřskou školu Ostrava - Dubina, F. Formana 13, p.o.
Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. ve znění přílohy tohoto materiálu
zmocňuje

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

0612/17  
20

Zrušení usnesení ve věci prodeje části pozemku a zřízení věcného břemene v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Horymírova

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0468/13 ze dne 14.3.2017  ve věci prodeje části 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
bere na vědomí

about:blank
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sdělení právního zástupce společnosti EM & EM, s.r.o., které je přílohou předloženého materiálu a schvaluje
návrh odpovědi ve znění přílohy předloženého materiálu

0613/17  
21

Odpis pohledávek po zemřelých (J. M., H. T., M. O.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu, dle důvodové zprávy:

- p. J.  M., za pronájem bytu č.  8, Ostrava-Hrabůvka,  vzniklé z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 14.695 Kč,
nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2014 ve výši 2.872 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 ve
výši 3.732 Kč;

- pí  H.  T.,  za pronájem bytu č.  18,  Ostrava-Zábřeh,  vzniklé  z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 16.356 Kč,
nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši 2.073 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2016 ve
výši 4.459 Kč;

- p.  M.  O.,  za pronájem bytu č.  15,   Ostrava-Zábřeh,  vzniklé  z titulu neuhrazeného nájemného ve výši
13.510 Kč, nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2015 a 2016 ve výši 4.329 Kč a již vyčíslené příslušenství ve
výši 320 Kč, dále z titulu „ušlého nájmu“ ve výši 3.544 Kč a nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2016 ve
výši 1.981 Kč.

0614/17  
22

Žádost o uzavření dohody o splátkách (V. V.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít Uznání dluhu a dohodu o splátkách s paní Vladimírou Vysockou, IČO: 62259652, se sídlem Josefa
Kotase 1181/13, Ostrava-Hrabůvka, bývalým nájemcem prostor sloužících podnikání v budově č. p. 1492,
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st.  1800/9 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo
Horní  1492/55,  Ostrava-Hrabůvka,  na  úhradu dlužného nájemného,  dlužných záloh na služby  spojené  s
nájmem, dlužných nedoplatků vyúčtování služeb v celkové výši 116.427 Kč formou pravidelných měsíčních
splátek ve výši 2.000 Kč,  a to po dobu 58 měsíců,  poslední 59. splátka je stanovena ve výši 427 Kč,  v
rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

0615/17  
23

Odpis nedobytné pohledávky po E. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat  nedobytnou  pohledávku  po  panu  E.  K.  ve  výši  32.040,38  Kč  z  titulu  neuhrazeného  nájmu a
vyúčtování služeb za ubytovací místnost v ubytovně  v Ostravě - Kunčicích, dle důvodové zprávy.

0616/17  
24

Odpis nedobytné pohledávky po E. L.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat  pohledávky  po E.  L.,  ve  výši  78.972,--  Kč včetně  příslušenství  ,  vzniklé  z titulu neuhrazeného
nájemného a příslušenství za byt č. 13, v Ostravě - Dubině, dle důvodové zprávy.

0617/17  
25

Odpis pohledávek po zemřelé H. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužnici H. P., ve výši 221 558,- Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly z
titulu dlužného nájemného a dlužných úhrad za užívání bytu č. 9 v domě v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové
zprávy.

0618/17  
26

Odpis pohledávek po zemřelé J. L.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužnici J. L., ve výši 1 712 690,72 Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly
z titulu dlužného nájemného a dlužných úhrad za užívání bytu č. 28 v domě  v Ostravě-Dubině, dle důvodové
zprávy.

0619/17  
27

Odpis pohledávek po zemřelé J. O.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužnici J.  O.,  ve výši 22 013,- Kč z titulu nákladů vzniklých s realizací soudního
vyklizení bytu č. 19 v domě  v Ostravě-Dubině a následně z nákladů vynaložených na opravu vyklizovaného
bytu, dle důvodové zprávy.

about:blank
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0620/17  
28

Odpis pohledávek po zemřelém A. M.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužníkovi A. M., ve výši 336 103,- Kč včetně příslušenství, když pohledávky vzniklu
z titulu dlužného nájemného a nedoplatků vyúčtování služeb za užívání bytu č.  20 v domě   v Ostravě-
Zábřehu, dle důvodové zprávy.

0621/17  
29

Odpis pohledávek po zemřelém J. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužníkovi J.  P.,  ve výši 126 011,61 Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství a vyúčtování služeb za užívání bytu č. 30 v domě  v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy.

0622/17  
30

Odpis pohledávek po zemřelém M. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužníkovi M. P., ve výši 468 340,50 Kč včetně příslušenství, když pohledávky vznikly
z  titulu  dlužného  nájemného  a  dlužných úhrad  za  užívání  bytu  č.  41  v  domě  v  Ostravě-Zábřehu,  dle
důvodové zprávy.

0623/17  
31

Odpis pohledávek po zemřelém M.N.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužníkovi M. N., ve výši 779 125,55 Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství a nedoplatků na služby za užívání bytu č. 5 v domě  v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy.

0624/17  
32

Odpis pohledávek po zemřelém R. R.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat  pohledávky  po  dlužníkovi  R.  R.,  ve  výši  89 487,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného včetně
příslušenství a nedoplatků  na služby za užívání bytu č. 3 v domě  v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy,

0625/17  
33

Odpis pohledávek s příslušenstvím - D.C.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí D.  C.  z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za užívání nebytového prostoru v domě    v
Ostravě-Zábřehu,  ve  výši  5  462,00  Kč  z  titulu  soudních  nákladů  a  kapitalizovaného  příslušenství
(poplatek/úrok z prodlení) vyčísleného ke dni předcházejícímu úpadku dlužníka ve výši 81 455,38 Kč, tj.
celkem 171 831,38 Kč,

dle důvodové zprávy

0626/17  
34

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - P.B.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí P. ., ve výši 148 470,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 23
v domě  v Ostravě-Zábřehu a z titulu dlužného vyúčtování služeb, dále pak ve výši 103 529,08 Kč z titulu
kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 8 790,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0627/17  
35

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé - V. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí V. K., ve výši 27 759,- Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 783 484,49 Kč z titulu dlužného nájemného
a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 11, v domě  v Ostravě-Zábřehu a ve výši 11 743,- Kč z titulu
soudních nákladů,
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dle důvodové zprávy

0628/17  
36

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé J.M.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat  pohledávky  s  příslušenstvím  po  zemřelé  paní  J.  M.  ve  výši  48.616,81  Kč  z  titulu  dlužného
nájemného a záloh za  služby  spojené  s užíváním bytu č.  2,  v  domě  v   Ostravě - Hrabůvce a  z titulu
dlužného vyúčtování služeb, dále pak ve výši 5.462,-- Kč za neuhrazenou refakturaci nákladů za opravu bytu
, ve výši 376.908,-- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 5.843,--
Kč z titulu nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy.

0629/17  
37

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé M. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat  pohledávky  s  příslušenstvím   po  zemřelé  paní  M.  K.  ve  výši  97.296,--  Kč  z  titulu  dlužného
nájemného a záloh z služby spojené s užíváním bytu č. 21, v domě v Ostravě  - Zábřehu,  dále ve výši
111.927,-- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši 13.253,-- Kč  z
titulu nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy.

0630/17  
38

Odpis pohledávky po zemřelé J. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po zemřelé paní J. K. ve výši 123.416,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh za
služby spojené s užíváním bytu č. 2, v domě č.p. 1708, č.or. 7, na ul. Čujkovova, v Ostravě - Zábřehu a z
titulu nedoplatku z vyúčtování služeb, dále pak ve výši 71.111,-- Kč z titulu refakturace nákladů na opravu
bytu,  ve výši 130.216,50 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku/úroku z prodlení) a ve výši
16.886,-- Kč z titulu nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy.

0631/17  
39

Odpis pohledávky po zemřelé K. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat  pohledávky  po  dlužnici  K.  K.,   v  celkové  výši  142.561,--  Kč  včetně  příslušenství  vzniklé
nezaplacením nájemného a záloh za služby, nezaplacením nedoplatku z vyúčtování služeb  a nezaplacením
refakturace nákladů na vyklizení bytu č. 8, v domě v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy.

0632/17  
40

Odpis pohledávky po zemřelém I. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužníku I.  K.  ve výši 32.921,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh za
služby spojené s užíváním bytu č. 40, v domě  v Ostravě - Zábřehu , dále pak ve výši 2.423,-- Kč z titulu
kapitalizovaného poplatku/úroku z prodlení,  dle důvodové zprávy.

0633/17  
41

Odpis pohledávky po zemřelém M. M.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky v celkové  výši 60.040,-- Kč včetně příslušenství,po M. M .  vzniklých nezaplacením
nájemného za byt č. 7, v domě   v Ostravě - Hrabůvce a nezaplacením nájemného za byt č. 24, v domě  na
ul. Pavlovova, č. p. 1628, č. or. 71, v Ostravě - Zábřehu, dle důvodové zprávy.

0634/17  
42

Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé O. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po zemřelé paní O. K. ve výši 125.783,-- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh
na služby spojené s užíváním bytu č. 38, v domě v Ostravě - Zábřehu a z titulu dlužného vyúčtování služeb,
dále pak ve výši 1.940.607,-- Kč  z titulu kapitalizovaného příslušenství ( poplatku z prodlení) a ve výši
7.634,-- Kč z titulu nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy.

0635/17  
43

Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelém K. K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém panu K. K., ve výši 37.734,-- Kč z titulu neuhrazeného
nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu č. 1, v domě  v Ostravě - Zábřehu, dále pak ve výši
1.158.644,-- Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) a ve výši 9.259,-- Kč z titulu
nákladů soudního řízení, dle důvodové zprávy
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0636/17  
44

Odpis pohledávky s příslušenstvím za zemřelou-J. G.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní J. G. v celkové výši 679 906,- Kč ( jistina ve výši 38 860,00 Kč, vyčíslené příslušenství ve výši 637
722,00 Kč  a  náklady řízení ve výši 3 324,- Kč),  vzniklé z titulu neuhrazeného dlužného nájmu a záloh na
služby spojeného s užíváním bytu  č. 3 v Ostravě-Hrabůvka

dle důvodové zprávy.

0637/17  
45

Odpis pohledávky-D. F.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat částku ve výši 21 189,- Kč

za paní D. F. představující soudem pravomocně zamítnutou pohledávku vzniklou z titulu neuhrazených faktur
č. 163/2004 ve výši 10 299,50 Kč a č.191/2004 ve výši 10 890,- Kč za opravy bytu č. 91   v Ostravě-Zábřehu

dle důvodové zprávy.

0638/17  
46

Žádost o prominutí pohledávek s příslušenstvím - Š.B.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout pohledávky s příslušenstvím ve výši 100%, tj. v celkové výši 210 363,- Kč (jistiny ve výši 135
912,- Kč, soudní náklady ve výši 10 070,- Kč a příslušenství kapitalizované ke dni 14. 12. 2017, tj. ke dni
konání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 64 381,- Kč)

za p. Š. B. vzniklých z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 1 v domě v
Ostravě-Hrabůvce za měsíce 01, 09, 12/2013 a dále za období 02/2014 – 04/2016,

dle důvodové zprávy

0639/17  
47

Odpis pohledávky s příslušenstvím - VELY-TREND

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za společností VELY-TREND, IČ: 27783987, ve výši 84 586,84 Kč s vyčísleným příslušenstvím ve výši 4 783,-
Kč z titulu bezdůvodného obohacení za neprovedení díla – dodávka a montáž oken na Základní škole a
mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace,

dle důvodové zprávy

0640/17  
48

Odpis pohledávek po likvidaci společnosti Projekty staveb s.r.o. "v likvidaci"

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužníkovi Projekty staveb s.r.o.  "v likvidaci", IČ 25837877 se sídlem Ludgeřovice,
Nad Tratí 744/5, ve výši 35 079,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby za nebytový prostor
na adrese v domě č.p. 2424 na ulici Volgogradská č. or. 74 v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy.

0641/17  
49

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-K. H.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neprominout poplatky (úroky) z prodlení

za paní  K.  H.  ve výši 37 083,-  Kč z titulu neuhrazených pozdních úhrad nájemného a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 14  v Ostravě-Dubině za období 3-5/2008

dle upravené důvodové zprávy.

0642/17  
50

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení-M. F.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neprominout pohledávku ve výši 100%, tzn. neprominout částku ve výši 46 788,- Kč paní M. F., zastoupené
žadatelem  panem I.  F.,   představující  kapitalizovaný  poplatek  z prodlení  vzniklý  z titulu pozdní  úhrady
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nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 22  v Ostravě-Zábřehu za období 5/2010 a pozdní
úhrady nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2009 a rok 2010 za předmětný byt

dle důvodové zprávy.

0643/17  
51

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - L. T.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení

pí L. T., ve výši 100 % z dlužné částky, tj. 253 442,- Kč, z titulu kapitalizováného poplatku z prodlení za
pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 5 na ulici Bogorodského č.p. 1700,
č. or. 12 v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

0644/17  
52

Žádost o splátkový kalendář - P. P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít dohodu o splátkách s panem P. P., 700 30, Ostrava-Hrabůvka, k úhradě dluhu ve výši 178 219,19 Kč,
který vznikl z titulu užívání bytu č. 9 v Ostravě-Bělském Lese, dle přílohy.

0645/17  
53

Návrh  na  stanovení  výše  odměn  neuvolněným  členům  Zastupitelstva  městského  obvodu
Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce za měsíc, s účinnosti od
1. 1. 2018, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu v následujících částkách:

člen zastupitelstva bez dalších funkcí               2573 Kč
člen rady                                                         10293 Kč  
předseda výboru, komise, zvláštního orgánu   5146 Kč
člen výboru, komise, zvláštního orgánu           4289 Kč

s tím, že odměna se poskytuje jako souhrnná a souběh odměn při výkonu více funkcí je omezen na součet
max. 3 funkcí, a to člena rady obce, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise, předsedy
nebo člena zvláštního orgánu obce,  přičemž do této odměny není možno započítávat  odměnu za člena
zastupitelstva

0646/17  
54

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, návrh na stanovení paušální částky jako
náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Zásady  pro  poskytování  pracovního  volna  s  náhradou  mzdy  nebo  platu  a  náhrady  ušlého  výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č.1 materiálu

stanoví

paušální  částku  neuvolněným  členům  zastupitelstva,  kteří  jsou  podnikajícími  fyzickými  osobami   nebo
osobami provozujícími  jinou samostatnou výdělečnou činnost  jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s
výkonem funkce s účinností od 1. 1. 2018 takto:

člen rady                                        250 Kč/hod., nejvýše 5 000 Kč/měsíc (20 hod.)
člen zastupitelstva                         250 Kč/hod., nejvýše 2 500 Kč/měsíc (10 hod.)

dle důvodové zprávy předloženého materiálu

0647/17  
55

Zásady pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva
městského  obvodu  Ostrava-Jih,  za  výkon  funkce  členů  výborů,  komisí  a  zvláštních  orgánů
městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Zásady pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městského
obvodu,  za  výkon funkce  členů výborů,  komisí  a  zvláštních orgánů městského obvodu dle  přílohy  č.  1
materiálu,

rozhodlo
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o poskytování peněžitého plnění  fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městského obvodu, za
výkon funkce členů výborů zastupitelstva, komisí rady městského obvodu s účinností od 1. 1. 2018 takto:

předseda komise                1 500 Kč/měsíc
člen komise/výboru             1 000 Kč/měsíc

0648/17  
56

Poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  poskytování  příspěvku  na  úhradu  zvýšených  nákladů  na  úpravu  zevnějšku  členům  zastupitelstva
městského obvodu pověřených k  přijímání  projevu vůle  snoubenců,  že  spolu vstupují  do  manželství   a
členům  zastupitelstva,  kteří  zastupují  obec  na  veřejných občanských obřadech,  ve  výši  300 Kč/obřad,
maximálně však 1 200 Kč/den s účinností od 1. 1. 2018

0649/17  
57

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městského obvodu dle upravené přílohy č.
1 předloženého materiálu s účinností od 1. 1. 2018

0650/17  
58

Návrh na změnu Zásad pro  poskytování příspěvku na činnost politických klubů Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

mění

Zásady pro poskytování příspěvku na činnost politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
schválené dne 19. 12. 2002 pod č. usn. 30/3 a č. usn. 193/9 ze dne 6. 11. 2003 dle předloženého materiálu s
účinností od 1. 1. 2018

0651/17  
59

Zásady  pro  použití  prostředků  sociálního  fondu  uvolněných  členů  Zastupitelstva  městského
obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat Zásady pro použití prostředků sociálního fondu uvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 1. 1. 2018

0652/17  
60

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. 2017 do  3. 12. 2017.

0653/17  
61

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinnosti od
15. 12. 2017.

about:blank
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