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Přehled usnesení 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 7. 6. 2018 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0682/19 1. Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR) (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0683/19 2. Hromadný odpis vybraných pohledávek_I. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0684/19 3. Hromadný odpis vybraných pohledávek_II. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0685/19 4. Prominutí dluhu včetně příslušenství panu V. S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0686/19 5. Splátkový kalendář - V. L. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0687/19 6. Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - M. F. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0688/19 7. Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - M. E. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0689/19 8. Žádost o splátkový kalendář - E. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0690/19 9. Žádost o splátkový kalendář - J. Š. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0691/19 10. Darování neupotřebitelného majetku (Bc. Martin Bednář, starosta)

0692/19 11. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0693/19 12. Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (Věra Válková, místostarostka)

0694/19 13. Rozbory hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková
organizace, IČ 66739331 (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

0695/19 14. Informace o postupu přípravy dopravního řešení a plánované opravě komunikace – ul. Moravská (RNDr.
František Staněk, Ph.D., místostarosta)

0696/19 15. Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0697/19 16. Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0698/19 17. Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a návrh rozpočtových opatření rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0699/19 18. Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0700/19 19. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická x Špillarova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0701/19 20. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/426/15/Gad. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0702/19 21. Dodatky ke kupním smlouvám na prodej pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0703/19 22. Nabytí darem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0704/19 23. Nabytí nemovité věci - pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0705/19 24. Prodej podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0706/19 25. Prodej podílu na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0707/19 26. Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0708/19 27. Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0709/19 28. Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0710/19 29. Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0711/19 30. Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0712/19 31. Stanovisko ke směně a odkoupení pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0713/19 32. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0714/19 34. Podání žádosti o dotaci pro projekt  „WiFi4EU Ostrava-Jih‟ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0715/19 35. Přijetí dotace z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt „Úřady bez hranic“ (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

0716/19 36. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu
Ostrava-Jih na rok 2019 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0717/19 37. Revokace části usnesení č. 0598/17 ze dne 14.12.2017 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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0718/19 38. Rozbory hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0719/19 39. Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0720/19 40. Zpřístupnění dokumentů „Rozbory hospodaření“ a „Výroční zprávy“ (Martin Mařák, předseda kontrolního
výboru)

0721/19 41. Zpráva Kontrolního výboru - kontrola plnění usnesení (Martin Mařák, předseda kontrolního výboru)

staženo 33. Nepřijetí 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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0682/19  
1

Doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR)

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

doplnění  Jednacího  řádu  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  Jednacího  řádu  výborů
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s úpravou

0683/19  
2

Hromadný odpis vybraných pohledávek_I.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat vybrané pohledávky v celkové výši 13 729 121,84 Kč dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2,

dle důvodové zprávy

0684/19  
3

Hromadný odpis vybraných pohledávek_II.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat vybrané pohledávky v celkové výši 11 963 723,22 Kč dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2,

dle důvodové zprávy

0685/19  
4

Prominutí dluhu včetně příslušenství panu V. S.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout  pohledávku po  dlužníkovi  V.  S.,  ve  výši  28 159 Kč s příslušenstvím  kapitalizovaným  ke  dni
07.06.2018 ve výši 149 839 Kč za popl. z prodlení a ve výši 2 910 Kč za náklady řízení, když pohledávka
vznikla  z  titulu  dlužného  nájemného  a  záloh  na  služby  za  užívání  bytu  o  velikosti  0+1 v  domově  s
pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

0686/19  
5

Splátkový kalendář - V. L.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuzavřít dohodu o splátkách s panem V. L., bytem Cholevova, Ostrava-Hrabůvka, na úhradu dluhu ve výši
4 300 Kč jako nákladů soudních řízení a 14 058 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu na
adrese Čujkovova, v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

0687/19  
6

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout pohledávky ve výši 95 %, tzn. prominout částku ve výši 44 448,60 Kč paní M. F.,  zastoupené
zmocněncem panem I.  F.,   představující kapitalizovaný poplatek z prodlení vzniklý z titulu pozdní úhrady
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu na ul.  Čujkovova 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

0688/19  
7

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout částku ve výši 75 181,40 Kč panu M. E., představující neuhrazený vyčíslený poplatek z prodlení
vzniklý z titulu dlužného nájemného a úhrad za poskytování služeb spojených s užíváním bytu  na ulici V.
Košaře, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy

0689/19  
8

Žádost o splátkový kalendář - E. Š.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít dohodu o splátkách s paní E. Š., fakticky bytem Plzeňská, 700 30, Ostrava-Zábřeh, k úhradě dluhu
ve výši 42 155 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu  na ulici Pavlovova  v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy

0690/19  
9

Žádost o splátkový kalendář - J. Š.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo
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neuzavřít dohodu o splátkách s panem J. Š., bytem Vlasty Vlasákové, 700 30, Ostrava-Bělský Les, k úhradě
dluhu 64 239 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

0691/19  
10

Darování neupotřebitelného majetku

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o darováním  neupotřebitelného majetku v  celkové  hodnotě  37 012,95 Kč Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Plesná, Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava - Plesná, IČO: 00845451
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava - Jih podpisem smlouvy

0692/19  
11

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 01.03.2018 do 27.05.2018

0693/19  
12

Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2018 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  2018
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu.

0694/19  
13

Rozbory  hospodaření  za  rok  2017  příspěvkové  organizace  Technické  služby  Ostrava-Jih,
příspěvková organizace, IČ 66739331

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

rozbory  hospodaření  za  rok  2017  příspěvkové  organizace  Technické  služby  Ostrava-Jih,  příspěvková
organizace, IČ 66739331

0695/19  
14

Informace o postupu přípravy dopravního řešení a plánované opravě komunikace – ul. Moravská

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informaci  o  postupu  přípravy  dopravního  řešení  v  lokalitě  ul.  Moravská  a  o  plánované  opravě  této
komunikace, dle předloženého materiálu

0696/19  
15

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
souhlasí

s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 bez výhrad
schvaluje

Závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
schvaluje

blokaci finančních prostředků v objemu 15 592 344,49 Kč pro účely financování domovního a bytového fondu

0697/19  
16

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 a převedení hospodářského výsledku za rok 2017
ve výši 63 152 650,54 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

0698/19  
17

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a návrh rozpočtových opatření
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
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1)
- zvýší financování na pol. 8115 o 1 815 tis. Kč
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2122 o 1 000 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 61xx o 2 815 tis. Kč

2)
- zvýší financování na pol. 8115 o 61 020 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 51xx o 33 600 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 51xx o 20 280 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 51xx o 7 140 tis. Kč

3)
- zvýší financování na pol. 8115 o 281 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 281 tis. Kč

4)
- zvýší financování na pol. 8115 o 2 644 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 51xx o 2 644 tis. Kč

5)
- zvýší financování na pol. 8115 o 1 352 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 5154 o 76 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 5154 o 59 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 51xx o 1 107 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 51xx o 83 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5154 o 27 tis. Kč

6)
- zvýší financování na pol. 8115 o 225 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 68 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6127 o 157 tis. Kč

7)
- zvýší financování na pol. 8115 o 6 650 tis. Kč
-  zvýší  kapitálové  výdaje  ORJ 7,  § 3xxx,  pol.  61xx,  ORG dle  bodu 7)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 6 650 tis. Kč

8)
- zvýší financování na pol. 8115 o 2 400 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5xxx o 2 400 tis. Kč

9)
- zvýší financování na pol. 8115 o 58 513 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 13 416 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 4 256 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 17 953 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 6 279 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 14 338 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 2 271 tis. Kč

10)
- zvýší financování na pol. 8115 o 40 000 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 40 000 tis. Kč

0699/19  
18

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018

b) přehled rozpočtových opatření za období leden - březen 2018

0700/19  
19

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

bezúplatně nenabýt:

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

parc.č. 443/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 202 m2
parc.č. 443/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 182 m2
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parc.č. 808/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1419 m2
parc.č. 808/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1637 m2
parc.č. 808/37 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2

2) stavbu obslužné komunikace realizovanou v rámci akce "Vilapark Proskovická - IS, komunikace a HTÚ"
na pozemcích uvedených v bodě 1) tohoto usnesení

z  vlastnictví  společnosti  VMI  Silesia  Group  s.r.o.,  IČ:  04648242,  se  sídlem  Pelclova  2500/5,  Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením správy městskému obvodu
Ostrava-Jih

0701/19  
20

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/426/15/Gad.

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s převodem práv a závazků z kupní smlouvy č. 1/014/426/15/Gad. ze dne 16. 12. 2015
rozhodlo

uzavřít s Ing.  P.  Ď., bytem Klečkova, Ostrava - Stará Bělá a paní R. P.,  bytem Gerasimovova, Ostrava-
Zábřeh,  dodatek  č.  1 ke  kupní  smlouvě  č.  1/014/426/15/Gad.  ze  dne  16.  12.  2015,   ve  znění  přílohy
předloženého materiálu dle důvodové zprávy

0702/19  
21

Dodatky ke kupním smlouvám na prodej pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít dodatky ke kupním smlouvám ve znění příloh předloženého materiálu:

1) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/8/15/Gad. ze dne 02.02.2015 ve věci prodeje pozemku parc.č.
715/163, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy s L. D., bytem Kubalova, Ostrava-Výškovice a
vyhrazuje si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města
Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky a elektrických kabelů veřejného osvětlení spočívající v povinnosti
povinného  strpět  umístění,  provozování  a  udržování  kanalizační  stoky  a  elektrických kabelů  veřejného
osvětlení v rozsahu ochranného pásma v částech pozemku parc. č. 715/163 v k. ú. Výškovice u Ostravy v
rozsahu dle geometrických plánů č. 1139-5a/2018 (kanalizační stoka) a č. 1139-5b/2018 (ochranné pásmo
elektrických kabelů veřejného osvětlení), na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč,

2) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/13/15/Gad. ze dne 15.01.2015 ve věci prodeje pozemku parc.č.
715/155,  ostatní plocha,  zeleň v k.  ú.  Výškovice u Ostravy s M.  P.,  bytem Hýlova,  Ostrava-Výškovice a
vyhrazuje si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního města
Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky spočívající v povinnosti povinného strpět umístění, provozování a
udržování kanalizační stoky v části pozemku parc. č. 715/155 v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1141-7/2018, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč,

3) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/314/15/Gad. ze dne 20.10.2015 ve věci prodeje pozemku parc.č.
715/304, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Výškovice u Ostravy s manželi M. B. a J. B., oba bytem Kubalova,
Ostrava-Výškovice a vyhrazuje si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch
statutárního města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky a vodovodního řadu spočívající  v  povinnosti
povinného  strpět  umístění,  provozování  a  udržování  kanalizační  stoky  a  vodovodního  řadu  v  rozsahu
ochranného  pásma  v  částech  pozemku  parc.  č.  715/304 v  k.  ú.  Výškovice  u  Ostravy  v  rozsahu  dle
geometrických plánů č. 1140-6/2018, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč

0703/19  
22

Nabytí darem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o nabytí darem pozemku p.p.č. 348/15 ostatní plocha, zeleň o výměře 133 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice U
Lesa, se všemi součástmi a příslušenstvím, od vlastníka M. K., do vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih a  uzavřít  s  M.  K.,  bytem  U Lesa,  700 30 Ostrava-Hrabůvka,
darovací smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0704/19  
23

Nabytí nemovité věci - pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nabýt pozemek parc.č. 740/38 ostatní plocha, zeleň o výměře 4894 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, od
společnosti  ArcelorMittal  Ostrava  a.s.,  IČ:  45193258,  se  sídlem  Vratimovská  689/117,  Kunčice,  719 00
Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za kupní
cenu ve výši 3 621 560 Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0705/19  
24

Prodej podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

about:blank
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o záměru neprodat:

a) podíl o velikosti 5840/286939 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 vlastníkovi bytové jednotky č. 564/5 dle důvodové zprávy,

b) podíl o velikosti 5840/286939 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 vlastníkovi bytové jednotky č. 564/8 dle důvodové zprávy

0706/19  
25

Prodej podílu na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat podíl o velikosti 7127/87196 na pozemku p. č. st. 1469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246
m²,  k.  ú.  Hrabůvka,  obec Ostrava,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se  svěřením  městskému
obvodu Ostrava-Jih do vlastnictví A. M., bytem Tlapákova, Ostrava-Hrabůvka,  za kupní cenu ve výši 12 868
Kč, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
předloženého materiálu dle důvodové zprávy

0707/19  
26

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek 715/90 ostatní plocha, zeleň, o výměře 52 m², v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením správy městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví
Bc. M. Sch., bytem Řadová, Ostrava-Výškovice, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 18 460 Kč, za podmínky,
že kupující úhradí náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 2 500 Kč a správní poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí a vyhrazuje si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve
prospěch statutárního  města  Ostravy  jako  vlastníka  kanalizační  stoky  DN 300,  spočívající  v  právu mít
umístěnou, provozovat a opravovat kanalizační stoku DN 300 v části pozemku parc.č. 715/90 ostatní plocha,
zeleň,  v  k.  ú.  Výškovice  u  Ostravy,  obec  Ostrava,  v  rozsahu  vyznačeném  geometrickým  plánem  č.
1143-25/2018, 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

0708/19  
27

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

Zastupitelstvo městského obvodu

stahuje

z jednání zastupitelstva materiál č. 27 týkající se stanoviska k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Horymírova

0709/19  
28

Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné  stanovisko k  záměru města prodat část pozemku p.  p.  č.  654/51,  ostatní  plocha,  zeleň,  o
výměře cca 37 m² a část pozemku p. p. č. 654/52, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 32 m², tj. o celkové
výměře cca 69 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Samoljovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
se  svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a  žádá Zastupitelstvo města Ostravy  rozhodnout o  záměru
města neprodat uvedené části pozemků

0710/19  
29

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné  stanovisko k  záměru města  prodat  část pozemku p.p.č.  455/80 zahrada v  rozsahu daném
zákresem,  který  je  přílohou tohoto materiálu,  o  max.  výměře  250 m²  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.
Šamanova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému  obvodu  Ostrava–Jih,  dle
důvodové zprávy
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat část dotčeného pozemku

0711/19  
30

Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 841/10 trvalý travní porost (ZPF) o výměře
403 m²  a  parc.č.  841/11 trvalý  travní  porost (ZPF) o  výměře  402 m²  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a  žádá  Zastupitelstvo  města  Ostravy  rozhodnout  o  záměru  města  prodat  uvedené  pozemky  v  k.  ú.
Výškovice u Ostravy

about:blank
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0712/19  
31

Stanovisko ke směně a odkoupení pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko

a) ke směně
části pozemku p.p.č. 100/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 490 m²
části pozemku p.p.č. 100/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m²
části  pozemku p.p.č.  1431 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře  411 m²,  včetně  všech jejich
součástí,  v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih
pozemku p.p.č. 100/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m²
části pozemku p.p.č. 100/36 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 691 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
tj. o celkové výměře 1 651 m² v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu

za pozemky ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ
15800, IČ 26178541
část pozemku p.p.č. 100/34 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 173 m²
část pozemku p.č.st. 6452 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535 m² (stavba č.p. 3139 není předmětem
směny), v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
tj. o celkové výměře 1 708 m² v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu

b) k záměru města prodat nemovité věci včetně všech jejich součástí, a to

část pozemku p.p.č. 100/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 611 m² označená jako díl a
část pozemku p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 353 m² označená jako díl c
část pozemku p.p.č. 100/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 480 m² označená jako díl e
pozemek p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 962 m²
pozemek p.p.č. 107/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m²
nově označené jako pozemek p.p.č. 100/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře   2 415 m²  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3445-18b/2018

za  účelem  výstavby  nové  prodejny  LIDL  včetně  parkovacích  ploch  s  odkládací  podmínkou  vkladu
vlastnického práva do doby uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost projektu statutárního města Ostravy
„Izolační zeleň 02“ a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru směny a prodeje uvedených nemovitých věcí

0713/19  
32

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 15.6.2018 pro níže uvedené příspěvkové organizace:

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace ve znění přílohy tohoto materiálu
zmocňuje

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

0714/19  
34

Podání žádosti o dotaci pro projekt  „WiFi4EU Ostrava-Jih‟

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci pro projekt „WiFi4EU Ostrava-Jih‟ v rámci výzvy Evropské komise
schvaluje

v případě úspěšnosti žádosti o dotaci předfinancování projektu „WiFi4EU Ostrava-Jih‟  ve výši 300  tis. Kč

0715/19  
35

Přijetí dotace z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt „Úřady bez hranic“

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

přijmout dotaci  z  programu Interreg V-A Česká  republika  -  Polsko  pro  projekt  „Úřady  bez hranic“  dle
podmínek od poskytovatele Euroregion Silesia - CZ (se sídlem: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČ:
68941773) uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu

0716/19  
36

Program  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019

about:blank
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Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

vyhlášení  "Programu  na  poskytování  peněžních  prostředků  z  rozpočtu  statutárního  města  Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019" dle přílohy materiálu

0717/19  
37

Revokace části usnesení č. 0598/17 ze dne 14.12.2017 o poskytnutí veřejné finanční podpory -
účelových dotací

Zastupitelstvo městského obvodu

revokuje

část usnesení č. 0598/17 ze dne 14.12.2017 ve znění 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:

tabulka 1a:
- spolku Asociace středoškolských klubů České republiky z.s., Česká 166/11, 602 00 Brno-město, IČ 005 31
413 ve výši 15 000 Kč
- spolku Moravský dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, z.s., Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
661 80 848 ve výši 40 000 Kč
- spolku Dechový orchestr Ostrava, spolek, 17 listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 396 10 550, ve
výši 40 000 Kč
-  církevní  právnické  osobě  Římskokatolická  farnost  Ostrava-Zábřeh,  U Zámku 914/6,  700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ 452 10 446 ve výši 30 000 Kč

tabulka 1b:
- spolku Pěvecké sdružení ostravských učitelek, z.s., Závoří 3021/21, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 449 38 95
ve výši 20 000 Kč
- spolku Theatr ludem, z.s., 28. října 49/23, 702 00 Ostrrava-Moravská Ostrava, IČ 27002 144 ve výši 15
000 Kč
- příspěvkové organizaci Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, U Haldy
1586/66, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ619 89 266 ve výši 20 000 Kč
- spolku ČMELÁČEK z.s., Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 016 68 633 ve výši 15 000 Kč
- spolku Ševčík - Moravský folklorní soubor, Dům kultury AKORD, nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
696 10 568 ve výši 35 000 Kč
- spolku RADA RODIČŮ při ZŚ Srbská, spolek, Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 266 82 061 ve
výši 10 000 Kč
- fyzické osobě Stanislav Klocek mjr. v. v., 30. dubna 2327/8, 702 00 Ostrava  ve výši 15 000 Kč
rozhodlo

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2018 v oblasti školství a vzdělávání a kultury dle upravených příloh č. 1a, 1b materiálu
zmocňuje

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

0718/19  
38

Rozbory  hospodaření  za  rok  2017  příspěvkových  organizací,  které  byly  zřízeny  statutárním
městem  Ostrava,  městským  obvodem  Ostrava-Jih  k  zajištění  jeho  působnosti  ve  školství  a
kultuře

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výsledky  hospodaření  a  návrhy  na  rozdělení  dosažených zlepšených výsledků hospodaření  za  rok  2017
příspěvkových organizací,  které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře dle tabulky  č. 1 (příloha zápisu z jednání rozborové komise)

0719/19  
39

Bezpečnostní situace a prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti za rok 2017 ve vztahu k městskému obvodu Ostrava-Jih
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2018

0720/19  
40

Zpřístupnění dokumentů „Rozbory hospodaření“ a „Výroční zprávy“

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  umístění  dokumentů Rozborů hospodaření  a  Výročních  zpráv  všech příspěvkových organizací,  jejichž
zřizovatelem  je  městský  obvod Ostrava-Jih,  na  úložiště  našeho  obvodu,  tak,  aby  tyto dokumenty  byly
přístupny všem zastupitelům našeho městského obvodu.

about:blank
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0721/19  
41

Zpráva Kontrolního výboru - kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

a) zprávu KV o kontrole plnění usnesení
b) informaci starosty městského obvodu Ostrava-Jih k této zprávě a považuje úkoly za splněné

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 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.  E.,
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

about:blank
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