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Přehled usnesení 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 5. 3. 2015 15:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0058/3 1. Petice občanů městského obvodu Ostrava-Jih (okolí HD Hlubina) (Bc. Martin Bednář, starosta)

0059/3 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0060/3 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0061/3 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0062/3 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0063/3 6. Změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0064/3 7. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0065/3 8. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2015 (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

0066/3 9. Odpisy pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

0067/3 10. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0068/3 11. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

0069/3 12. Dodatek ke zřizovací listině MSOJ - aktualizace majetku ke dni 31.12.2014, svěření nového majetku
(Markéta Langrová, člen rady)

0070/3 13. Zrušení usnesení č. 693/23 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih - aktualizace přílohy č. 1
Zřizovací listiny MSOJ k 30.6.2014 (Markéta Langrová, člen rady)

0071/3 14. Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" (Bc. František Dehner,
místostarosta)

0072/3 15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko - projekt
Přírodovědné učebny (Bc. František Dehner, místostarosta)

0073/3 16. Návrh na neuplatnění předkupního práva a nenabytí vlastnického práva ke stavbám garáží bez č.p./č.e. v
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0074/3 17. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0075/3 18. Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0076/3 19. Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0077/3 20. Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0078/3 21. Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Plzeňská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0079/3 22. Uplatnění předkupního práva dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0080/3 23. Výkup pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0081/3 24. Odvolání člena finančního výboru (Bc. Martin Bednář, starosta)

0082/3 25. Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0083/3 26. Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelých (Bc. Martin Bednář, starosta)

0084/3 27. Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

0085/3 28. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0086/3 29. Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých, žádost o prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0087/3 30. Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

0088/3 31. Zpráva kontrolního výboru (Karel Gavenda, předseda kontrolního výboru)

0089/3 32. Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0090/3 33. Návrh dohody o splátkách a o ukončení řízení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0091/3 34. Převod výkonu správy z příspěvkové organizace MSOJ na zřizovatele (Markéta Langrová, člen rady)

0092/3 35. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0093/3 36. Úprava limitu pro provádění rozpočtových opatření (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0094/3 37. Informace k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0095/3 OR Ukládací část radě městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank
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nepřijato 38. K materiálu č. 29 - Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých, žádost o prominutí poplatku z
prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank
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0058/3  
1

Petice občanů městského obvodu Ostrava-Jih (okolí HD Hlubina)

Zastupitelstvo městského obvodu

projednalo

petici občanů městského obvodu Ostrava-Jih týkající se veřejného pořádku v okolí hotelového domu
Hlubina v Ostravě-Hrabůvce
schvaluje

předložený text odpovědi na petici.

0059/3  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 850 tis. Kč (Vypořádací fond FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1094 o 1 850 tis. Kč

0060/3  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 18 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1088, UZ 11 o 18 000 tis. Kč

0061/3  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 16 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1059, UZ 11 o 16 000 tis. Kč

0062/3  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 7 243 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014
  - blokace pro DaBF)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 7 243 tis. Kč

0063/3  
6

Změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu úplného znění  přílohy  č. 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře, jejichž
zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným příspěvkovým
organizacím:

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 8, 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
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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 úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových
organizací

0064/3  
7

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory-účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015  dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí

s návrhem smluv o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

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

0065/3  
8

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2015 dle příloh
předloženého materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

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

0066/3  
9

Odpisy pohledávek po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- pí D. B., za ubytovací místnost na ul. Hasičská, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 37.915,99 Kč s příslušenstvím
 za neuhrazený dluh odpovídající předpisu "ušlého" nájemného a záloh na služby,  ve výši 12.603,92 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek  vyúčtování služeb za r. 2000-2003, ve výši 3.350 Kč za soudní poplatky a ve
výši 3.574 Kč za náklady exekučního vystěhování,
- p. J. Š., za byt na ul. Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 34.483,27 Kč s příslušenstvím za nájemné a
zálohy na služby, ve výši 2.698,14 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 1996-2001, ve
výši 3.920 Kč za náklady řízení,
- p. R. S., za nájemné a zálohy za služby za byt na ul. V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, ve výši 53.937 Kč
s příslušenstvím za nájemné a zálohy na služby,  ve výši 15.531 Kč s příslušenstvím za refakturaci nákladů
na opravu bytu, ve výši 4.200 Kč za náklady řízení a  za ubytovací  místnost na ul. Hasičská, Ostrava-
Hrabůvka, ve výši 18.382,40 Kč s příslušenstvím za nájemné, "ušlé nájemné" a zálohy na služby, ve výši
1.870 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb, ve výši 2.280 Kč za náklady soudního řízení,
dle důvodové zprávy

0067/3  
10

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek a úrok z prodlení
- p. F. F. a pí P. F., za byt na ul. Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 130.704  Kč, tj.
117.634 Kč,
dle důvodové zprávy

0068/3  
11

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

about:blank
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neuzavřít splátkový kalendář:
- s p. F. Ch. na úhradu dlužného nájemného a za plnění spojená s užíváním bytu, za byt na ul. Čujkovova,
Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

0069/3  
12

Dodatek ke zřizovací listině MSOJ - aktualizace majetku ke dni 31.12.2014, svěření nového
majetku

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih ze dne 19.06.2014,
ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře a člena rady městského obvodu p. Markétu Langrovou k
podpisu dodatku č. 1 ke zřizovací listině

0070/3  
13

Zrušení usnesení č. 693/23 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih - aktualizace přílohy
č. 1 Zřizovací listiny MSOJ k 30.6.2014

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 693/23 ze dne 18.9.2014, kterým schválilo aktualizaci přílohy č. 1 Zřizovací listiny MSOJ k
30.6.2014

0071/3  
14

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace fotbalového areálu Klegova"

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace fotbalového areálu Klegova“  v rámci Státní podpory sportu
pro rok 2015, Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu vyhlášeného
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
v případě úspěšnosti žádosti zajistit veškeré úkony související s realizací výše uvedeného projektu
Termín: 31. 12. 2015

0072/3  
15

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko -
projekt Přírodovědné učebny

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

návrh  Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být uzavřena mezi
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem  Regionální radou regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ:
75082616 na spolufinancování projektu "Přírodovědné učebny"

0073/3  
16

Návrh na neuplatnění předkupního práva a nenabytí vlastnického práva ke stavbám garáží 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. 1687/8 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana V.
S., bytem Mozartova, Ostrava-Zábřeh, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy

2) stavbě garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 3763 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana B.
H., bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, za podmínek dle přiložené kupní smlouvy

0074/3  
17

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 566/68 ostatní plocha, zeleň v
rozsahu daném zákresem o max. výměře 700 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby atypického
dvoupodlažního rodinného domu s přístupem/příjezdem z ul. Knejzlíkova

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí záměru města neprodat část dotčeného pozemku

about:blank

6 z 13 9.3.2015 8:39



0075/3  
18

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 485/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
184 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Klegova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedený pozemek

0076/3  
19

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 439/43 zahrada o výměře 327 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání jako zahrady

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí záměru města neprodat dotčený pozemek

0077/3  
20

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 110/5 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 4263 m2 a parc.č. 119/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 756 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru neprodat dotčené pozemky v k.ú. Dubina u Ostravy

0078/3  
21

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x Plzeňská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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

parc.č. 268 zast.plocha a nádvoří o výměře 1734 m2
parc.č. 269 zast.plocha a nádvoří o výměře 152 m2
parc.č. 270 zast.plocha a nádvoří o výměře 171 m2
parc.č. 271 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3248 m2
parc.č. 273 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3924 m2
parc.č. 350 zast.plocha a nádvoří o výměře 961 m2

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru prodat dotčené pozemky v k.ú. Dubina u Ostravy

0079/3  
22

Uplatnění předkupního práva dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuplatňovat předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nenabývat vlastnické
právo v případě prodeje garáží nacházejících se v lokalitách řadových garáží a zahradních chatek
nacházejících se v zahrádkářských osadách, ve vlastnictví jiných osob, stojících na pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih.

0080/3  
23

Výkup pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nevykoupit pozemky parc.č. 808/1 orná půda o celkové výměře 123 m2, parc.č.  881/1 vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 90 m2, parc.č. 883/1 orná půda o výměře 3780
m2, parc.č. 884/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 621 m2, parc.č. 885/7 orná půda o výměře
686 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, od společnosti K 1 RESIDE DEVELOPMENT, s.r.o.,  IČ: 27823423, se
sídlem Jurečkova 1812/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za celkovou kupní cenu ve výši 2.614.940
Kč, do vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih

about:blank
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0081/3  
24

Odvolání člena finančního výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

rezignaci Mgr. Bc. Vladislava Kovala na členství ve finančním výboru
odvolává

Mgr. Bc. Vladislava Kovala z funkce člena finančního výboru na vlastní žádost s účinností od 5. 3. 2015
volí

Ing. Otakara Šimíka členem finančního výboru s účinností od 6. 3. 2015.

0082/3  
25

Stanovení měsíční odměny neuvolněnému členu zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměnu p. Jaroslavu Musialovi za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih s účinností od 5. 3. 2015

0083/3  
26

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelých

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím:

- za zemř. M. F., ve výši 77 703,50 Kč s příslušenstvím jednak z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu a jednak z titulu nákladů na provedené opravy bytu, ve výši 191 472,00 Kč z
titulu vyčísleného příslušenství a ve výši 6 708,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. A. Š., ve výši 22 415,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu a ve výši 1 500,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. J. T., ve výši 73 705,00 Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, ve
výši 10 670,00 Kč z titulu vyčísleného příslušenství a ve výši 2 968,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. J. K., ve výši 29 071,- Kč z titulu vyčísleného příslušenství za neuhrazené služby spojené s
bydlením v bytě na ulici Cholevova v Ostravě-Hrabůvce,
- za zemř. P. R., ve výši 44 370,- Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul.
A. Gavlase v Ostravě-Dubině, ve výši 2 908,- Kč z titulu soudních nákladů  a ve výši 581 067,38 Kč z titulu
vyčísleného příslušenství,

dle důvodové zprávy.

0084/3  
27

Odpis pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odpisu pohledávky s příslušenstvím za L. R., a zem. 22.07.2014 z titulu nezaplacených nájmů a služeb
spojených s těmito nájmy ve výši 107.776,50 Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve výši 6.530,-- Kč.

0085/3  
28

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odpisu pohledávek s příslušenstvím za:

- B. A., z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši 50.824,-- Kč a nákladů
řízení ve výši 4.280,-- Kč

- T. R., z titulu nezaplaceného nájemného a služeb spojených s nájmem ve výši 63.475,-- Kč a nákladů
řízení ve výši 1.680,-- Kč

0086/3  
29

Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých, žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o odepsání pohledávek s příslušenstvím :

- za zemř. P. G. ve výši 20 991,00 Kč s příslušenstvím z titulu nákladů na provedené opravy bytu a ve výši
1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. J. G. ve výši 29 339,40 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,
- za zemř. D. H., ve výši 21 351,00 Kč z titulu poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu a ve výši 1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. V. V. ve výši 68 651,40 Kč s příslušenstvím jednak z titulu dlužného nájemného spojeného s
užíváním bytu a jednak z titulu nákladů na provedené opravy bytu a ve výši 5 200,00 Kč z titulu soudních
nákladů,

a

about:blank
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o prominutí poplatku z prodlení :

- p. T. R. ve výši 68 860,- Kč, za užívání bytu v domě na ul. Hasičská v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy.

0087/3  
30

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0007/1, ze dne 13. 11. 2014
svěřuje

starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů s účinností od 1. 4. 2015
takto

1) starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:
a) vnější a vnitřní kontrolní činnosti
b) zadávání veřejných zakázek
c) legislativní činnosti
d) správy informačního systému
e) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
f) veřejného pořádku

2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) vnitřní správy
b) komunálních služeb
c) dopravy a silničního hospodářství
d) památkové péče

3) místostarostovi RNDr. Františku Staňkovi Ph.D. na úsecích:
a) sociální péče
b) sociálně právní ochrany dětí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0088/3  
31

Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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závěr kontroly kontrolního úkolu č. 1 - Darování neupotřebitelných počítačů
Nebyly shledány závady při darování neupotřebitelných počítačů. Šetření ukončeno bez návrhu na opatření.
bere na vědomí

závěr kontroly kontrolního úkolu č. 2 - Stížnost Ing. N. 
Nápravná opatření stanovená kontrolou MMO byla splněna. Splnění požadavku Ing. N. bylo projednáno
osobně dne 2.2.2015. K dotazu, zda trvá na odpovědi starosty, odpověděl zamítavě. Kontrolní výbor
navrhuje kontrolu uzavřít.
ukládá

radě městského obvodu
1)  vyžadovat od odpovědných zaměstnanců povinnost včasné a přiměřené komunikace s občany
2) zajistit vedení povinné dokumentace prokazující soustavnou a důkladnou dozorovou činnost. Dodržování
všech parametrů technické, odborné, bezpečnostní, kompletační povahy a smluvních ustanovení, zajišťující
průkaznost  pro případné sankční a reklamační řízení s konstatováním, zda bylo či nebylo dosaženo
požadovaných parametrů.

0089/3  
32

Informace o činnosti starosty a rady městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informace o činnosti starosty a rady městského obvodu ode dne 5. 12. 2014

0090/3  
33

Návrh dohody o splátkách a o ukončení řízení

Zastupitelstvo městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením Dohody o splátkách a o ukončení řízení mezi Statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. S., bytem 700 30 Ostrava. Na základě uvedené dohody uhradí Ing. J. S.
Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih částku 125.205,- Kč formou 42 měsíčních
splátek ve výši 3.000,- Kč, za to budou ze strany městského obvodu Ostrava-Jih zastaveny veškeré
probíhající řízení vedoucí k vymožení pohledávek vůči Ing. J. S., a to pod podmínkou, že ze strany Ing. J. 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

dále se zastavením veškerých řízení vedoucích k vymožení pohledávek vedených proti Ing. J.  S., bytem 
700 30 Ostrava.

0091/3  
34

Převod výkonu správy z příspěvkové organizace MSOJ na zřizovatele

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o převodu výkonu správy, údržby a oprav domovního a bytového fondu ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu  Ostrava-Jih, zajištění domovnické činnosti a správy, pronájmu,
oprav a údržby krytých garážových stání a o převodu movitého a nemovitého majetku svěřeného pro
zajištění těchto činností z příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická
1244/62, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 66739331 ke dni 01.09.2015 zpět na zřizovatele

0092/3  
35

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 11 380 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1091, UZ 11 o 11 380 tis. Kč

0093/3  
36

Úprava limitu pro provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu limitu pro provádění rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih dle předloženého návrhu na
rok 2015.

0094/3  
37

Informace k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

1) sdělení společnosti P A C, spol. s r.o. ze dne 25.2.2015 ve znění přílohy tohoto materiálu
2) informace k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou: budova čp. 2626, jiná stavba na pozemku
st.p.č. 3484, budova bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 4034 a budova bez čp./če. jiná stavba na
pozemku st.p.č. 6190 ve vlastnictví společnosti P A C, spol. s r.o. ve znění důvodové zprávy.

about:blank
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0095/3  
OR

Ukládací část radě městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu

ukládá

radě městského obvodu zajistit na příští zasedání zastupitelstva dne 4. 6. 2015 prezentaci záměru
autobusového terminálu Dubina.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

38 K materiálu č. 29 - Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých, žádost o prominutí
poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí poplatku z prodlení:

- pí P. K. ve výši 50 639,37 Kč, za užívání bytu na ul. Heritesova v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy.

about:blank
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Tiskové opravy

TO Schválení přílohy č. 1 ke zřizovací listině  příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih - TO usnesení č. 0041/2 ze dne
18.12.2014

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

about:blank
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