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Přehled usnesení 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 8. 3. 2018 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0654/18 1. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti sociální péče z rozpočtu statutárního města
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 (Věra Válková, místostarostka)

0655/18 2. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti prevence kriminality z rozpočtu statutárního
města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0656/18 3. Dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců
zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih“ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0657/18 4. Finanční dar pro Charitu Ostrava - Charitní středisko Gabriel za účelem realizace vítězného projektu Společně
tvoříme JIH!!! (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0658/18 5. Podání žádosti o podporu pro projekt "Senioři bez hranic" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0659/18 7. Schválení přípravy a podání  žádosti o podporu pro projekt   „Modernizace Kina Luna" (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0660/18 8. Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0661/18 9. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0662/18 10. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0663/18 11. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0664/18 12. Prodej pozemku, zřízení věcného břemene v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0665/18 13. Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0666/18 14. Stanovisko k prodeji části svěřeného a části nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0667/18 15. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x Moravská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0668/18 16. Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0669/18 17. Záměr na prodej bytových jednotek  a podílů na společných částech domu a pozemku, Klegova č.or. 21, k. ú.
Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0670/18 18. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0671/18 19. Úprava zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace (RNDr.
František Staněk, Ph.D. místostarosta)

0672/18 20. Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí z
vlastního rozpočtu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0673/18 21. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih  pro volební období 2018-2022 (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0674/18 22. Odpis pohledávky - R. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0675/18 23. Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - H. Ř. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0676/18 24. Žádost o splátkový kalendář - G .P. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0677/18 25. Odpis pohledávek po zemřelých (Bc. Martin Bednář, starosta)

0678/18 26. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí 2017 (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0679/18 27. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 14. zasedání konaného dne
08.06.2017, do 17. zasedání konaného dne 14.12.2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0680/18 28. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0681/18 29. Volba člena kontrolního výboru (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 6. Přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro projekt
„Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Adam
Rykala, člen rady)
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0654/18  
1

Poskytnutí  veřejné  finanční  podpory  -  účelové  dotace  v  oblasti  sociální  péče  z  rozpočtu
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí účelové dotace pro rok 2018 v oblasti sociální péče dle přílohy materiálu
souhlasí

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace

0655/18  
2

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti prevence kriminality z rozpočtu
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2018 v oblasti prevence kriminality dle přílohy materiálu
souhlasí

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace

0656/18  
3

Dotace  z  Operačního  programu  Zaměstnanost  pro  projekt  „Rozvoj  kompetencí  a  znalostí
zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih“

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nepřijmout  dotaci  z  Operačního  programu  Zaměstnanost  pro  projekt  „Rozvoj  kompetencí  a  znalostí
zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih“ od poskytovatele Ministerstva práce a
sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023) dle podmínek uvedených v příloze č. 1
tohoto materiálu

ukončit administraci projektu „Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského
obvodu Ostrava - Jih" v rámci výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

0657/18  
4

Finanční  dar  pro Charitu  Ostrava -  Charitní  středisko Gabriel  za  účelem realizace  vítězného
projektu Společně tvoříme JIH!!!

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o   poskytnutí  finančního  daru  Charitě  Ostrava,   Kořenského  1323/17,  703  00,   Ostrava-Vítkovice,  IČ
44940998,  ve  výši  184 700 Kč na  vybavení  klubovny  a  PC  učebny  komunitního  centra  pro  seniory   v
Charitním středisku Gabriel dle důvodové zprávy

0658/18  
5

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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

v případě úspěšnosti žádosti o podporu předfinancování projektu "Senioři bez hranic" ve výši 600 tis. Kč,
 přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 90 tis. Kč z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v
Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uvedenou v příloze č. 1
ukládá

Adamu Rykalovi, členu rady
Zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o podporu
Termín: 15. 03. 2018

0659/18  
7

Schválení přípravy a podání  žádosti o podporu pro projekt   „Modernizace Kina Luna"

Zastupitelstvo městského obvodu
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rozhodlo

podat  žádost  o  podporu  pro  projekt   „Modernizace  Kina  Luna"  ke  spolufinancování  ze  Státního  fondu
kinematografie

a

schvaluje  v případě úspěšnosti   žádosti o  podporu  předfinancování  projektu „Modernizace Kina Luna"  ve
výši 3 601 000 Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 1 803 000 Kč z rozpočtu městského
obvodu Ostrava-Jih

0660/18  
8

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu Přílohy  č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře,
jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih k 31.12.2017 k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím, dle důvodové zprávy:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní  škola  a  mateřská  škola  MUDr.  Emílie  Lukášové   Ostrava-Hrabůvka,  Klegova  29,  příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
zmocňuje

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

0661/18  
9

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 50 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5213 o 50 tis. Kč

2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 327 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu o
327 tis. Kč

3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 265 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 10, § 4371, pol. 5221 o 265 tis. Kč

4)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 21 364 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400078000000 o 21 364 tis. Kč

about:blank
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0662/18  
10

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Zastupitelstvo městského obvodu

trvá

na usnesení č. 0467/13 ze dne 14.3.2017 a projedná možnost nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u
Ostravy,  lokalita Podolí,  z vlastnictví  společnosti  ALSA consult,  a.s.,  IČ: 27830195,  se  sídlem Mariánské
náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava  – Mariánské Hory do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
správy  městskému  obvodu  Ostrava-Jih  až  poté,  co  v  této  lokalitě  budou  kolaudovány  rodinné  domy
minimálně na 37 pozemcích z celkového počtu 37 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů

0663/18  
11

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neprodat pozemek p.p.č. 121/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice
Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0664/18  
12

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek parc. č. 317/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 78 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy,
obec  Ostrava,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému obvodu  Ostrava-Jih,  do
vlastnictví manželů L. a J. S., oba bytem Ostrava-Výškovice, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 26.610,- Kč,
za podmínky, že kupující úhradí 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  nadzemního  vedení  veřejného
osvětlení, spočívající v právu mít umístěné, provozovat a opravovat nadzemní vedení veřejného osvětlení
nad částí pozemku parc.č. 317/5 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1130-183/2017, 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

0665/18  
13

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat souhlasné  stanovisko k  záměru města  prodat část  pozemku p.p.č.  219/23 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace o výměře 147 m2, dle geometrického plánu č. 3433-403/2017 oddělenou a nově označenou
jako  p.p.č.  219/34 ostatní  plocha,  jiná  plocha  v  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

0666/18  
14

Stanovisko k prodeji části svěřeného a části nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
U Studia

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to
a)  část  pozemku  p.p.č.  1095/1  ostatní  plocha,  silnice  o  výměře  61  m2,  dle  geometrického  plánu  č.
3435-P11/2017 nově označená jako p.p.č.  1095/54 ostatní plocha,  silnice, svěřeného městskému obvodu
Ostrava – Jih
b) část pozemku p.p.č. 728/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č.
3435-P11/2017 nově  označená  jako p.p.č.  725/42 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  nesvěřeného  městskému
obvodu Ostrava-Jih
společnosti LUCROS SICAV a.s., IČ 28507428, se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800 a
žádá

Zastupitelstvo  města  Ostravy  rozhodnout  o  záměru  města  prodat  části  uvedených  nemovitých  věcí  a
vyhradit  si  právo  prodat  část  pozemku  p.p.č.  1095/1  ostatní  plocha,  silnice  o  výměře  61  m2,  dle
geometrického plánu č. 3435-P11/2017 nově označenou jako p.p.č. 1095/54 ostatní plocha, silnice v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava – Jih

0667/18  
15

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x Moravská

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 198/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 2 705 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x Moravská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a

about:blank

5 z 10 9.3.2018 12:25



žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek

0668/18  
16

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

Zastupitelstvo městského obvodu

trvá

na svém usnesení č.  0542/15 ze dne 7.9.2017,  kterým vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru města
prodat pozemky parc.č. 886, 808/6, 881/5 v k.ú. Výškovice u Ostravy, svěřené městskému obvodu a žádá
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené pozemky pro realizaci žádného
z níže uvedených záměrů:

1.  vybudování a provozování centra pro hiporehabilitaci pro děti postiženými poruchou autistického spektra
(PAS) s těžkou mentální retardací

- absolvování hipoterapie, výstavba stáje pro cca 8 koní, ohrazená pracovní plocha a kruhová jízdárna

2. vybudování a provozování neziskového zařízení pro vzdělávání, rekreaci a odpočinek s názvem "HURÁ
park"

-se  zaměřením  na prezentaci  života  a  chovu skupin domácích zvířat  s  areálem  s dětskými  zábavnými
atrakcemi  pro volnočasové  využití,    cukrárnou,  restaurací  s venkovním posezením,  vyhlídkovou věží  a
chovným rybníkem pro pstruhy

dle důvodové zprávy

0669/18  
17

Záměr na prodej bytových jednotek  a podílů na společných částech domu a pozemku, Klegova
č.or. 21, k. ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat  bytové  jednotky,  vymezené  ve  smyslu zákona č.  72/1994 Sb.,  a  k  těmto jednotkám
příslušející  spoluvlastnické podíly  na společných částech budovy č.  p.  1440 a na pozemku p.č.st.  1182 -
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se
svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

č.bytu         podíl na společných částech domu a pozemku
1440/1         7260/235999
1440/2         3766/235999
1440/3         7282/235999
1440/4         7221/235999
1440/5         3632/235999
1440/6         5076/235999
1440/7         3756/235999
1440/8         7312/235999
1440/9         3648/235999
1440/10         5022/235999
1440/11         3726/235999
1440/12         7286/235999
1440/13         3742/235999
1440/14         5038/235999
1440/15         3672/235999
1440/16         7248/235999
1440/17         3678/235999
1440/18         5156/235999
1440/19         3806/235999
1440/20         7251/235999
1440/21         3681/235999
1440/22         5068/235999
1440/23         3718/235999
1440/24         7336/235999
1440/25         3766/235999
1440/26         5068/235999
1440/27         3718/235999
1440/28         7275/235999
1440/29         3704/235999
1440/30         5068/235999
1440/31         3718/235999
1440/32         7340/235999
1440/33         3770/235999
1440/34         5071/235999
1440/35         3718/235999
1440/36         7251/235999
1440/37         3678/235999
1440/38         5160/235999
1440/39         3806/235999
1440/40         7251/235999
1440/41         3678/235999
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1440/42         5035/235999
1440/43         3681/235999
1440/44         7215/235999
1440/45         3771/235999
1440/46         5120/235999
1440/47         3756/235999

a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě nájemní
složili  zálohu  na  kupní  cenu bytové  jednotky,  případně  zájemcům,  na  které  byly  postoupeny  práva  a
povinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě nájemní kromě bytové jednotky č. 1440/5,
která bude prodána formou výběrového řízení

0670/18  
18

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat část pozemku p.p.č. 229/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 1475-391/2017, odděleného a nově označeného jako p.p.č. 229/20 ostatní plocha,
zeleň o výměře  209 m² v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Bystřinova,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0671/18  
19

Úprava  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace  Technické  služby  Ostrava-Jih,  příspěvková
organizace

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu a úplné znění zřizovací listiny a přílohy č.  2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih, s účinností od 1. 4. 2018, dle předloženého materiálu

0672/18  
20

Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních
komisí z vlastního rozpočtu

Zastupitelstvo městského obvodu

projednalo

Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí z
vlastního rozpočtu uvedenou v Příloze č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí

s  návrhem  odpovědi  na  Výzvu  zastupitelům  obcí  a  měst  České  republiky  k  doplacení  odměn  členů
okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu uvedené v Příloze č. 2 tohoto materiálu,
ukládá

Bc. Martinu Bednářovi, starostovi městského obvodu Ostrava-Jih, zabezpečit zaslání odpovědi dle Přílohy č.
2 tohoto materiálu.

0673/18  
21

Stanovení  počtu  členů  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih   pro  volební  období
2018-2022

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet
členů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro volební období 2018 - 2022 na 45 členů.

0674/18  
22

Odpis pohledávky - R. H.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat částku ve výši 63 904,- Kč

za  paní  R.  H.  představující  soudem pravomocně  zamítnutou pohledávku vzniklou z titulu neuhrazených
plateb za  ubytování  v  ubytovací  místnosti,  pronajaté  v  ubytovně  v domě na ulici  U Učiliště  v  Ostravě-
Kunčicích za období 11/2002-11/2003 spolu s vyúčtováním služeb za rok 2002

dle důvodové zprávy.

0675/18  
23

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout pohledávky ve výši 90%, tzn. prominout částku ve výši 161 423,10 Kč paní H. Ř.,  představující
neuhrazený vyčíslený poplatek/úrok z prodlení vzniklý z titulu dlužného nájemného a úhrad za poskytování
služeb spojených s užíváním bytu na ulici V. Košaře, Ostrava-Dubina a neuhrazenou fakturou č. 213/04 za
opravu bytů po převzetí bytu dle důvodové zprávy
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0676/18  
24

Žádost o splátkový kalendář - G .P.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuzavřít dohodu o splátkách s paní G. P., bytem V. Košaře, 700 30, Ostrava-Dubina, k úhradě dluhu ve výši
2 370,- Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu v domě na ulici Čujkovova v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy,

0677/18  
25

Odpis pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po dlužnici V. H. ve výši 99 885 Kč,
odepsat pohledávky po dlužníku T. H. ve výši 217 999,28 Kč,
odepsat pohledávky po dlužnici J. S. ve výši 2 542 008,70 Kč,
odepsat pohledávky po dlužnici J. N. ve výši 36 243 Kč, dle důvodové zprávy

0678/18  
26

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

- informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za II. pololetí 2017
- plán práce jednotlivých výborů na rok 2018

0679/18  
27

Kontrola  plnění  usnesení  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  od  14.  zasedání
konaného dne 08.06.2017, do 17. zasedání konaného dne 14.12.2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

kontrolu  plnění  usnesení  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  od  14.  zasedání  konaného  dne
08.06.2017, do 17. zasedání konaného dne 14.12.2017 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

380/9     ze dne   09.06.2016
391/10   ze dne   01.09.2016
419/11   ze dne   03.11.2016
520/14   ze dne   08.06.2017
557/15   ze dne   07.09.2017
599/17   ze dne   14.12.2017

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

12/1       ze dne   13.11.2014
405/10   ze dne   01.09.2016
487/13   ze dne   14.03.2017
546/15   ze dne   07.09.2017

0680/18  
28

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  04.12.2017 do  28.02.2018

0681/18  
29

Volba člena kontrolního výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

volí

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů s účinností od
08.03.2018 Ing. Pavlu Roškovou  členkou kontrolního výboru

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková  oprava  Přílohy  č.  1  ke  Zřizovací  listině  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-
Zábřeh,  Kosmonautů  15,  p.o.

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava,
městským   obvodem   Ostrava-Jih  schválené   Zastupitelstvem  městského  obvodu   Ostrava-Jih  dne
14.12.2017 usn. č. 0611/17  pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci:

Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. ve znění upravené přílohy tohoto
materiálu
zmocňuje

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

TO Tisková oprava usnesení č. 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 10 890,- Kč a č. 191/2004 ve výši 10 299,50 Kč za
opravy bytu  na ul. Plzeňská  v Ostravě-Zábřehu.
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