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Přehled usnesení 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 18. 12. 2014 15:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0013/2 1. Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na léta 2016 -
2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0014/2 2. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2014 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0015/2 3. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0016/2 4. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0017/2 5. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0018/2 6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0019/2 7. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0020/2 8. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0021/2 9. Návrh rozpočtového opatření č.7 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0022/2 10. Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0023/2 11. Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0024/2 12. Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0025/2 13. Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0026/2 14. Odpis pohledávky s příslušenstvím a prominutí poplatků z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0027/2 15. Souhlas s poskytnutím věcného daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0028/2 16. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství,
kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015 (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

0029/2 17. Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  prostředí České republiky (Bc.
František Dehner, místostarosta)

0030/2 18. Odpis pohledávky po zemřelém (Markéta Langrová, člen rady)

0031/2 19. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2015 - hospodářská činnost MOb O.-Jih (Markéta
Langrová, člen rady)

0032/2 20. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0033/2 21. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

0034/2 22. Bezúplatné nabytí stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0035/2 23. Doplnění usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0710/23 ze dne 18.9.2014 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0036/2 24. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova s úhradou kupní ceny formou splátek (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0037/2 25. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova s úhradou kupní ceny formou splátek (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0038/2 26. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0039/2 27. Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. U Nové školy 79, Ostrava – Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0040/2 28. Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Zlepšovatelů 7, Ostrava – Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0041/2 29. Schválení přílohy č. 1 ke zřizovací listině  příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0042/2 30. Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřizených statutární městem  Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0043/2 31. Úprava přílohy č. 1 ke zřízovací listině příspěvkových organizací zřizených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0044/2 32. Stanovisko k záměru prodat část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0045/2 34. Žádost o vrácení části kupní ceny pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0046/2 35. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám bez č.p./č.e. v k.ú Zábřeh
nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0047/2 36. Stanovisko k záměru na prodej podílu z pozemku st.p.č. 3452 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0048/2 37. Návrh na zrušení usnesení č. 666/22 ze dne 19.6.2014 ve věci koupě nemovitých věcí na ulici Pavlovova 33 v
Ostravě-Zábřehu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

about:blank
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0049/2 38. Prodej pozemku a jeho součásti – bytového domu na ul. Patrice Lumumby 22, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví
právnické osoby–družstva (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0050/2 39. Návrh na úpravu a doplnění Jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0051/2 40. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0052/2 41. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0053/2 42. Návrh na čerpání finančních prostředků při jednáních komisí rady a výborů zastupitelstva městského obvodu
(Bc. Martin Bednář, starosta)

0054/2 43. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0055/2 44. Návrh na úpravu OZV č. 11/2011 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0056/2 45. Návrh dohody o částečném prominutí pohledávek - Ing. J.S. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0057/2 46. Zpráva kontrolního výboru z 1. zasedání dne 8.12.2014 (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 33. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

about:blank
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0013/2  
1

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2015, včetně rozpočtového výhledu na
léta 2016 - 2018

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2015 v členění
 
   - příjmy celkem                                      591 363   tis. Kč
   - financování                                             64 855   tis. Kč
   - celkové zdroje                                      656 218   tis. Kč
   - běžné výdaje                                         551 963   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                 104 255    tis. Kč
   - celkové výdaje                                      656 218   tis. Kč

2)  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
    na rok 2015 dle předloženého návrhu

3)  použití  finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2015 dle předloženého návrhu  

4)  poskytnutí veřejné finanční podpory  na rok 2015 ve výši  2 500 tis. Kč
   
5)  rozpočtový výhled na léta 2016-2018

6)  předkládání  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.2015  
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2015 včetně komentáře

0014/2  
2

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2014

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2014

0015/2  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 940 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 452 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6121 o 188 tis. Kč

0016/2  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Zastupitelstvo městského obvodu

stahuje

materiál č. 4, týkající se návrhu rozpočtového opatření č. 2 z jednání 2.  zasedání zastupitelstva městského
obvodu

0017/2  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1072 o 20 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1056 o 15 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1041 o 5 tis. Kč

0018/2  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Volgogradská 6B, tj. navýšení o 454 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 68 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 386 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 369 o 68 tis. Kč

about:blank
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 369 o 386 tis. Kč

0019/2  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery ze SR pol. 4216, UZ 54515835 o 21 562 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery ze SF pol. 4213, UZ 54190877 o 1 269 tis. Kč
- snižují investiční přijaté transfery od obcí pol 4221, UZ 8224 o 14 136 tis. Kč
- snižují investiční přijaté transfery od obcí pol 4221, UZ 8113 o 4 120 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, UZ 8224 o 4 575 tis. Kč

0020/2  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 533 tis. Kč (VF FRB)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612,pol. 5341, UZ 3 o 6 533 tis. Kč

0021/2  
9

Návrh rozpočtového opatření č.7

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121 o 15 250 tis. Kč

- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 3112 o 4 000 tis. Kč
- zvyšují převody z vlastních fondů HČ ORJ 6, pol. 4131 o 6 250 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909 o 1 000 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5362 o 1 000 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5152 o 100 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5154 o 100 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 600 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 12 o 4 000 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5154 o 200 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 5 352 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 898 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 12 o 5 352 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 12 o 898 tis. Kč

0022/2  
10

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazných ukazatelů PO dle přílohy

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 19 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 142 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 19 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o 19 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 133 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle přílohy o 19 tis. Kč

0023/2  
11

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů PO dle přílohy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o 341 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 905 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG 406 o 140 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o 395 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 344 tis. Kč

about:blank
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle přílohy o 647 tis. Kč

0024/2  
12

Návrh rozpočtového opatření č. 10

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 832 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6112, pol. 5023, UZ 11 o 832 tis. Kč

0025/2  
13

Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

poskytnutí zápůjčky na řešení tíživé finanční situace ve výši 15.000,- Kč z prostředků Sociálního fondu paní I.
T., zaměstnankyni Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

0026/2  
14

Odpis pohledávky s příslušenstvím a prominutí poplatků z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku za pí D.V., ve výši 30 597,67 Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní úhrady
nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a ve výši 1 200,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
rozhodlo

prominout poplatky z prodlení pí V.B., ve výši 35 210,- Kč za užívání bytu č. 6 v domě č. 1560/8 na ulici J.
Herolda v Ostravě-Bělském Lese,

dle důvodové zrpávy

0027/2  
15

Souhlas s poskytnutím věcného daru

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím věcného daru MC Smíšek, z.s., Aviatiků 1522/20, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 22691561
v celkové hodnotě Kč 51.536,72,00 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

0028/2  
16

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro
rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

vyhlášení "Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015" dle
přílohy materiálu

0029/2  
17

Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  prostředí České
republiky

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

návrh Smlouvy č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky  a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21.10.2014, která byla  uzavřená mezi Statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava - Jih a poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu
REGENERACE  PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" .

0030/2  
18

Odpis pohledávky po zemřelém

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- pí A. M., za pronájem bytu na ul. V. Vlasákové 967/4, Ostrava-Dubina, ve výši 59.604 Kč za poplatek z
prodlení a ve výši 900 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

about:blank
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0031/2  
19

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2015 - hospodářská činnost MOb O.-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

plán výnosů a nákladů na rok 2015 pro hospodářskou činnost městského obvodu Ostrava-Jih a plán
jmenovitých akcí na rok 2015 v rozsahu předloženého materiálu

0032/2  
20

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí poplatku a úroku z prodlení
- p. T.V. a pí E. V., za byt na ul. Dr. Šavrdy 3029/19, Ostrava-Bělský Les, ve výši 90% z částky 51.114  Kč,
tj. 46.003 Kč,
- pí K. R., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 59.388 Kč, tj. 53.449 Kč
- pí D. B., za byt na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 70.974 Kč, tj. 63.877 Kč,
- pí Š. B., za byt na ul. Jubilejní 345/60, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 29.788,06, tj. 26.809 Kč,
- p. P. P. a pí H. P., za byt na ul. Volgogradská 2423/72, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 37.619 Kč,
tj. 33.857 Kč,
- pí O. V., za byt na ul. P. Lumumby 2160/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50% z částky 282.027  Kč, tj.
141.014 Kč
dle důvodové zprávy
ukládá

radě městského obvodu projednat pravidla pro promíjení poplatků a úroků z prodlení a stanovení
procedurálních pravidel pro uzavírání splátkového kalendáře.

0033/2  
21

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o uzavření splátkového kalendáře
- s pí T. H. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu na ul.Pavlovova 1628/71,
Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 25 měsíců, poslední
26. splátka je stanovena ve výši 214 Kč,
- s pí L. A. na úhradu refakturace nákladů na opravy bytu na ul. Dr. Šavrdy 3027/15, Ostrava-Bělský Les,
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 21 měsíců, poslední 22. splátka je
stanovena ve výši 195,50 Kč,
- s p. T. J. na úhradu dlužného poplatku a úroku z prodlení a nájemného a služeb spojených s nájmem bytu
na ul. Jubilejní 360/64, Ostrava-Hrabůvka, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po
dobu 58 měsíců, poslední 59. splátka je stanovena ve výši 190 Kč,
dle důvodové zprávy

0034/2  
22

Bezúplatné nabytí stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

bezúplatně nenabýt stavbu příjezdu o výměře 69 m2 na pozemcích p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň a
p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, z vlastnictví společnosti
TEMPO TRAINING  & CONSULTING a.s., IČ: 26813335, Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838,  do vlastnictví
statutárního města Ostravy se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, v účetní hodnotě 17.431,- Kč

0035/2  
23

Doplnění usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0710/23 ze dne 18.9.2014

Zastupitelstvo městského obvodu

doplňuje

své usnesení č. 0710/23 ze dne 18.9.2014 ve věci prodeje pozemku st.p.č.6566 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy –
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za celkovou kupní cenu ve výši 5.050,- Kč, za podmínky
úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.936,- Kč a správního poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ke kupní ceně ve výši 5.050,- Kč bude připočtena základní
sazba DPH.

0036/2  
24

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova s úhradou kupní ceny formou splátek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat níže uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, a to:

- parc.č. 715/148 zahrada o výměře 194 m2, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2
- parc.č. 1014 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2
- parc.č. 715/155 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2,
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tj. za celkovou kupní cenu ve výši 220.800 Kč (145.500 Kč + 64.500 Kč + 10.800 Kč), která bude uhrazena
kupujícím formou 36-ti splátek, a to v 35-ti splátkách ve výši 6.134 Kč/měsíc, a 36. splátku ve výši 6.110
Kč, do vlastnictví paní M. P., bytem Hýlova 361/32, 700 30 Ostrava – Výškovice, přičemž kupující úhradí
náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 615 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí

a uzavřít kupní smlouvu s tím, že návrh na vklad vlastnického práva bude podán po zaplacení plné výše
kupní ceny vč. příslušenství kupujícím

0037/2  
25

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova s úhradou kupní ceny formou splátek

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 0672/22 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih ze dne 19.6.2014

a
rozhodlo

prodat níže uvedené pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, a to:

-  parc.č. 715/163 zahrada o výměře 76 m2, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2
-  parc.č. 1010 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 97 m2, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 129.750 Kč (57.000 Kč + 72.750 Kč), která bude uhrazena kupujícím
formou 36-ti splátek, a to v 35-ti splátkách ve výši 3.605 Kč/měsíc, a 36. splátku ve výši 3.575 Kč, do
vlastnictví paní L. D., trvale bytem Kubalova 408/87, 700 30 Ostrava –  Výškovice, přičemž kupující úhradí
náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 410 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí

a uzavřít kupní smlouvu s tím, že návrh na vklad vlastnického práva bude podán po zaplacení plné výše
kupní ceny vč. příslušenství kupujícím

0038/2  
26

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat níže uvedené pozemky – předzahrádky tvořící funkční celky s řadovými rodinnými domy na ul.
Řadová, v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví majitelů řadových rodinných domů, za kupní cenu ve výši
300 Kč/m2 za pozemek – předzahrádku, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 205 Kč/1 parcelu a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

ul. Řadová
parc.č. 715/45 ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2, za kupní cenu 9.000 Kč, do vlastnictví:
Mgr. J. M., trvale bytem Řadová 332/12, 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/50 ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m2, za kupní cenu 15.900 Kč, do vlastnictví:
1/2 V. P., trvale bytem Řadová 327/2, 700 30 Ostrava -Výškovice  
1/2 J. S., trvale bytem Zelená 2671/45, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

parc.č. 715/59 ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2, za kupní cenu 9.000 Kč, do vlastnictví:
1/2 Š. H., trvale bytem  Řadová 326/32, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/2 D. P., trvale bytem Řadová 326/32, 700 30 Ostrava – Výškovice

a uzavřít kupní smlouvy

0039/2  
27

Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. U Nové školy 79, Ostrava – Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat  pozemek parc. č. st. 773 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 176 m2, pod domem č.p. 1214
na ul. U Nové školy č.or. 79, v k.ú. Hrabůvka, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v
platném znění, právnické osobě Malé bytové družstvo U nové školy 79, se sídlem Ostrava – Hrabůvka, U
nové školy 79 č.p. 1214, PSČ 700 30, IČ 253 84 066, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitým
věcem za kupní cenu zastavěného pozemku ve výši 141.220,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 1.452,- Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy a uzavřít kupní smlouvu.

0040/2  
28

Prodej zastavěného pozemku vlastníkovi domu na ul. Zlepšovatelů 7, Ostrava – Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek parc. č. st. 826 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 208 m2, pod domem č.p. 920 na
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ul. Zlepšovatelů  č.or. 7, v k.ú. Hrabůvka, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v
platném znění, právnické osobě Bytové družstvo „Zlepšovatel“, se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Zlepšovatelů
7/920, PSČ 700 30, IČ 258 56 090, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitým věcem za kupní
cenu zastavěného pozemku ve výši 133.850,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého
posudku ve výši 1.452,- Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle
důvodové zprávy a uzavřít kupní smlouvu.

0041/2  
29

Schválení přílohy č. 1 ke zřizovací listině  příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

přílohu č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih s účinností od 1.1.2015 dle přiloženého návrhu pro níže uvedené příspěvkové
organizace:
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu MUDr. Emílie Lukášové Ostrava - Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkovou
organizaci
Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Za školou 1, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkovou organizaci,
Mateřskou školu Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvkovou organizaci a
Mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkovou organizaci, dle důvodové zprávy

0042/2  
30

Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřizených statutární městem
 Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 31.12.2014 dle přiloženého návrhu pro níže uvedené
příspěvkové organizace:

Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci
Mateřské školu Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkovkovou organizaci
Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkovovou organizaci, dle důvodové zprávy.

0043/2  
31

Úprava přílohy č. 1 ke zřízovací listině příspěvkových organizací zřizených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 31.12.2014 dle přiloženého návrhu pro níže uvedené
příspěvkové organizace:
Základní škole Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci a
Základní škole a Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy

0044/2  
32

Stanovisko k záměru prodat část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

about:blank
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své usnesení č. 0458/16 ze dne 2.5.2014, kterým vydalo kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku
p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře max. 520 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení
vlastnictví k nemovitostem a požádalo Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru
na prodej části dotčeného pozemku

a
rozhodlo

vydat nesouhlasné  stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha
v rozsahu daném zákresem o výměře max. 520 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Ostrava - Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru neprodat část dotčeného pozemku

0045/2  
34

Žádost o vrácení části kupní ceny pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nevyhovět žádosti o vrácení části kupní ceny z prodeje pozemku parc.č. 715/104 zahrada (ZPF) v k.ú.
Výškovice u Ostravy, stanovené v kupní smlouvě č. 1/014/590/09/Han ze dne 1.7.2009, dle znaleckého
posudku č. 1640/2410/08 ze dne 2.10.2008 ve výši 470 Kč/m2,  paní Věře Hýžové, bytem Řadová 293/76,
Ostrava – Výškovice, dle důvodové zprávy

0046/2  
35

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám bez č.p./č.e.
v k.ú Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže uvedeným nemovitým věcem:

1) stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 2372 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní M.
K., Ostrava-Poruba, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy
2) stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 2390 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví manželů
O. a A. D., Ostrava-Hrabůvka, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy
3) stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 2472 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana J.
K., Ostrava-Zábřeh, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy
4) ½ stavby garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 2968/12 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví
manželů A. a H.O., Ostrava-Poruba, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy
5) stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 6102 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví manželů
Z. a J. Š., Ostrava-Zábřeh, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy
6) budově bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 6236 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní A. M.,
Ostrava-Zábřeh, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy

0047/2  
36

Stanovisko k záměru na prodej podílu z pozemku st.p.č. 3452 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat  spoluvlastnický podíl o velikosti 8150/14962 k pozemku
st.p.č. 3452, zast. plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, zaměřeného geometrickým plánem č. 3027-110/2013 ze
dne 13.6.2014,
doporučuje

Zastupitelstvu města Ostravy rozhodnout o záměru na prodej spoluvlastnického podílu k pozemku.

0048/2  
37

Návrh na zrušení usnesení č. 666/22 ze dne 19.6.2014 ve věci koupě nemovitých věcí na ulici
Pavlovova 33 v Ostravě-Zábřehu

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 666/22 ze dne 19.6.2014

deklaruje

zájem nabýt nemovité věci na ulici Pavlovova 33 v k. ú. Zábřeh nad Odrou: budovu čp. 2626, jiná stavba na
pozemku parc. č. st. 3484, budovu bez čp./če. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 4034 a budovu bez
čp./če. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 6190 od společnosti P A C, spol. s r.o., se sídlem Kolejní
1323/12, Ostrava-Moravská Ostrava
ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové jednat ve věci nabytí nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to
budovy čp. 2626, jiná stavba na pozemku st.p.č. 3484, budovy bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č.
4034 a budovy bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 6190, se společností P A C, spol. s r.o., se sídlem
Kolejní 1323/12, Ostrava-Moravská Ostrava a zadat znalecký posudek na odhad kupní ceny

about:blank
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0049/2  
38

Prodej pozemku a jeho součásti – bytového domu na ul. Patrice Lumumby 22, Ostrava-Zábřeh,
do vlastnictví právnické osoby–družstva

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st.p.č. 3301 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 224 m2, jehož součástí je stavba –
bytový dům č. p. 2357 na ulici Patrice Lumumby č. or. 22, v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,
obec Ostrava, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě
bytové družstvo P. Lumumby 22, se sídlem Patrice Lumumby 2357/22, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 036 182
93, za cenu 5.980.000,-- Kč, za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 9.438,- Kč,
úhradu správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uzavřít kupní smlouvu.
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu kupní smlouvy.

0050/2  
39

Návrh na úpravu a doplnění Jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s
účinností od 19. 12. 2014

0051/2  
40

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

"Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni", pro rok 2015 dle
předloženého návrhu

0052/2  
41

Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro
rok 2015 dle předloženého návrhu

0053/2  
42

Návrh na čerpání finančních prostředků při jednáních komisí rady a výborů zastupitelstva
městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 495/18 ze dne 15. 9. 2005
schvaluje

poskytování  finančních prostředků na občerstvení v maximální výši 300 Kč na každé jednání:

- výborů zastupitelstva
- komisí rady
- komisí pro posouzení a hodnocení nabídek
- komisí zřízených radou k určitému účelu

s účinnosti od 1. 1. 2015

0054/2  
43

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty a rady městského obvodu od 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu
konaného dne 13. 11. 2014

0055/2  
44

Návrh na úpravu OZV č. 11/2011

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0308/10 ze dne 17.5.2012

schvaluje

návrh na úpravu OZV č. 11/2011, kterou se zakazuje provozování loterií a jiných her definovaných
v § 2 písm. e), i), j), l), m), n) a v § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách,

about:blank
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ve znění pozdějších předpisů, na území městského obvodu Ostrava-Jih

ukládá

starostovi městského obvodu Ostrava-Jih   informovat ZMO o přijatém usnesení

0056/2  
45

Návrh dohody o částečném prominutí pohledávek - Ing. J. S.

Zastupitelstvo městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením Dohody o částečném prominutí pohledávek a ukončení soudních řízení mezi Statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S., narozenou 27.10. 1948, bytem Krestova
1301/21, 700 30 Ostrava. Na základě uvedené dohody uhradí Ing. S. Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Ostrava-Jih částku 91.751,- Kč formou 46 měsíčních splátek ve výši 2.000,- Kč, za to
budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih zastaveny veškeré probíhající řízení vedoucí k vymožení
pohledávek vůči Ing. S. a dále bude Ing. S. prominuta částka ve výši 33.454,- Kč. To vše pouze pod
podmínkou, že ze strany Ing. S. dojde k zastavení veškeré probíhající procesní aktivity u soudů České
republiky v řízeních, kde na druhé straně jako účastník vystupuje Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih.

a

s prominutím pohledávky ve výši 33.454,-Kč J. S. bytem Krestova 1301/21, 700 30 Ostrava
a dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J. S. bytem
Krestova 1301/21, 700 30 Ostrava.

0057/2  
46

Zpráva kontrolního výboru z 1. zasedání dne 8.12.2014

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zápis z 1. jednání kontrolního výboru ze dne 8.12.2014
schvaluje

plán práce na rok 2015 dle přílohy č. 2 a návrh kontrolních výkonů dle přílohy č. 4

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

33 Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 793/286 ostatní plocha, zeleň, oddělenou
geometrickým plánem č. 1034-166/2014 ze dne 26.8.2014, s novým označením jako pozemek parc.č.
793/424 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m2, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem přístupu k bytovému domu a příjezdu
do garáží v bytovém domě ve vlastnictví Bytového družstva Ostrava, Lumírova 52

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru prodat pozemek

about:blank
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