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Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 3. 9. 2015 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0160/5 1. Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0161/5 2. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0162/5 3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko - projekt
Učebny fyziky a chemie (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0163/5 4. Uzavření smlouvy č. 14201393 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-
Hrabůvka" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0164/5 5. Uzavření smlouvy č. 14201463 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0165/5 6. Uzavření smlouvy č. 14202043 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

0166/5 7. Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu
Ostrava-Jih" v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0167/5 8. Informativní zpráva o udělování souhlasu obce k výplatě doplatku na bydlení ve smyslu ustanovení § 33 odst.
6 zákona č 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. (RNDr. Ph.D. František
Staněk, místostarosta)

0168/5 9. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0169/5 10. Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2015 (Markéta Langrová, člen rady)

0170/5 11. Zrušení práv a povinností příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

0171/5 12. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

0172/5 13. Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/36 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0173/5 14. Prodej části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 42 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0174/5 15. Prodej částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0175/5 16. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy s úhradou kupní ceny formou splátek (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0176/5 17. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0177/5 18. Předkupní právo k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0178/5 19. Stanovisko k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0179/5 20. Stanovisko k darování nemovitých a movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0180/5 21. Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0181/5 22. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0182/5 23. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0183/5 24. Záměr na prodej nemovité věci na ulici Jedličkova 8 v Ostravě-Zábřehu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0184/5 25. Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 18, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0185/5 26. Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0186/5 27. Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0187/5 28. Zrušení usnesení zastupitelstva č. 0669/22 z 19.6.2014 ve věci prodeje nemovité věci  v k.ú. Hrabůvka, ulice
Úlehlova 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0188/5 29. Zřízení věcného břemene - služebnosti  a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Stadická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0189/5 30. Žádost o snížení kupní ceny pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0190/5 31. Realizované investiční akce v r. 2015 (Bc. František Dehner, místostarosta)

0191/5 32. Darování neupotřebitelného majetku (Bc. Martin Bednář, starosta)
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0192/5 33. Odpis pohledávky pro nedobytnost (Bc. Martin Bednář, starosta)

0193/5 34. Odpis pohledávky za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

0194/5 35. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0195/5 36. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0196/5 37. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0197/5 38. Žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

0198/5 39. Informace - Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za
rok 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0199/5 40. Projednání podnětu k prošetření týkajícího se vybudování nového parkovacího místa na ul. Petruškova,
Ostrava-Zábřeh (Bc. Martin Bednář, starosta)

0200/5 41. Vyjádření k podnětu Ing. N. ze dne 27. 4. 2015 a 25. 5. 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0201/5 42. Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

0202/5 43. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2015 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0203/5 44. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0204/5 OR Ukládací část kontrolnímu výboru (Martin Mařák, předseda kontrolního výboru)
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0160/5  
1

Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2015

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2015

0161/5  
2

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1/
a)  změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 50 tis. Kč
b)  rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5622 o 50 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 381 o 50 tis. Kč

2/
a) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 381 tis. Kč (blokace zdrojů v rámci fin. vypořádání r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 381 tis. Kš

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

3/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 600 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6171, pol. 5169, UZ 11 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169, UZ 11 o 300 tis. Kč

4/
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 400 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 400 tis. Kč

5/
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5622 o 75 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 5399, pol. 5169 o 75 tis. Kč

6/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1087 o 342 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5171, UZ 11, ORG 1087 o 342 tis. Kč

7/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11, ORG 1113 o 217 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6122, UZ 11, ORG 1113 o 217 tis. Kč

8/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11, ORG 1108 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5166, UZ 11 o 30 tis. Kč

9/
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5173 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč

10/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 1059 o 631 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6122, UZ 11, ORG 1059 o 415 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5171, UZ 11, ORG 1059 o 216 tis. Kč

11/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1088 o 2 499 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6122, UZ 11, ORG 1088 o 2 399 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5137, UZ 11, ORG 1088 o 100 tis. Kč

12/
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331 o 3 331 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 3 331 tis. Kč

13/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 920 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, UZ 11, ORG 1098 o 920 tis. Kč

14/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 056 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011, UZ 11 o 3 026 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5031, UZ 11 o 757 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5032, UZ 11 o 273 tis. Kč

15/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 180 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 11, ORG 1123 o 6 180 tis. Kč

16/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 755 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 11, ORG 1120 o 4 755 tis. Kč

17/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 000 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 11, ORG 1121 o 5 000 tis. Kč

18/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 000 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 1112 o 2 000 tis. Kč

19/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 581 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5166, UZ 11 o 581 tis. Kč

20/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 750 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5362, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5169, UZ 11 o 250 tis. Kč

21/
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol.5169 o 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121 o 800 tis. Kč

22/
- snižují běžné výdaje  ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 1 921 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 143 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 50 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5169 o 158 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 1 270 tis. Kč

23/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 541 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6171, pol. 5169, UZ 11 o 2 541 tis. Kč

24/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 244 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3341, pol. 5169, UZ 11 o 80 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5169, UZ 11 o 64 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5194, UZ 11 o 100 tis. Kč

25/
- zvyšují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, ORJ 6, § 6330, pol. 4131 o 3 639 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5331 o 3 942 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1104 o 1 396 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121 o 2 235 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011 o 2 090 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5031 o 522 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5032 o 188 tis. Kč

26/
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 5171 o 200 tis. Kč

27/
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331 o 181 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5139 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5154 o 85 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5169 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 76 tis. Kč

28/
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3639, pol. 2122 o 1 576 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 1 576 tis. Kč

0162/5  
3

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko -
projekt Učebny fyziky a chemie

Zastupitelstvo městského obvodu
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bere na vědomí

návrh  Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která byla 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 Učebny fyziky a chemie.

0163/5  
4

Uzavření smlouvy č. 14201393 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Revitalizace mateřské školy
Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka"

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

uzavření Smlouvy č. 14201393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10
Praha 10, IČO 00164801, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, na financování projektu "Revitalizace
mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka"

0164/5  
5

Uzavření smlouvy č. 14201463 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení a výměna oken
Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh"

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

uzavření Smlouvy č. 14201463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10
Praha 10, IČO 00164801, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na financování projektu "Zateplení a
výměna oken Základní školy Volgogradská Ostrava-Zábřeh"

0165/5  
6

Uzavření smlouvy č. 14202043 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu ZŠ
Horymírova, Ostrava-Zábřeh"

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

uzavření Smlouvy č. 14202043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od
poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10
Praha 10, IČO 00164801,dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na financování projektu "Zateplení objektu
ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"

0166/5  
7

Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v
městském obvodu Ostrava-Jih" v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

podání žádosti o dotaci pro projekt "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu
Ostrava-Jih" v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 3.2 - Zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci k výše uvedenému projektu
Termín: 13. 11. 2015

0167/5  
8

Informativní zpráva o udělování souhlasu obce k výplatě doplatku na bydlení ve smyslu
ustanovení § 33 odst. 6 zákona č 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů.

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Informativní zprávu o udělování souhlasu obce k výplatě doplatku na bydlení ve smyslu ustanovení § 33
odst. 6 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

0168/5  
9

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. prominout poplatek a úrok z prodlení
- p. F. T., za byt na ul. Plzeňská, Ostrava-Zábřeh, ve výši 40% z částky 156.425 Kč, tj. 62.570 Kč, a to za

about:blank
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podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 93.855 Kč ve věřitelem stanovených
pravidelných měsíčních splátkách,

- p. A. T., za byt na ul. Edisonova, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 70% z částky 259.504 Kč, tj. 181.653 Kč, a
to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 77.851 Kč ve věřitelem
stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

dle důvodové zprávy

II. o uzavření splátkového kalendáře
- s p. F. T. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 93.855 Kč, za byt na ul. Plzeňská, Ostrava-Zábřeh,
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.565 Kč, a to po dobu 59 měsíců, poslední 60. splátka je
stanovena ve výši 1.520 Kč,

- s p. A. T. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 77.851 Kč, za byt na ul. Edisonova, Ostrava-
Hrabůvka, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.298 Kč, a to po dobu 59 měsíců, poslední 60.
splátka je stanovena ve výši 1.269 Kč,

dle důvodové zprávy

III. neprominout poplatek z prodlení
- pí J. B., za byt na ul. Výškovická, Ostrava-Výškovice, dle důvodové zprávy

0169/5  
10

Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu plánu výnosů a nákladů na r. 2015 pro hospodářskou činnost městského obvodu Ostrava-Jih a
plánu jmenovitých akcí na r. 2015 v rozsahu předloženého materiálu

0170/5  
11

Zrušení práv a povinností příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

zrušení dokumentu Práva a povinnosti příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih při zajišťování
správy, pronájmu, oprav a údržby svěřeného majetku krytých garážových stání schválený usnesením Rady
městského obvodu Ostrava-Jih č. 2032/37 ze dne 07.02.2008
zrušuje

dokument Práva a povinnosti příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, týkající se správy
domovního a bytového fondu a domovnické činnosti, schválený usnesením Zastupitelstva městského
 obvodu Ostrava-Jih č. 310/13 ze dne 16.09.2004 a usnesením č. 496/18 ze dne 15.09.2005

0171/5  
12

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o neuzavření splátkového kalendáře s p. M. S. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby za byt na
ul. Tylova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

0172/5  
13

Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/36 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

a)    o budoucím úplatném převodu bytové jednotky číslo 1440/36 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21,
Ostrava-Hrabůvka spolu s podílem na společných částech domu a pozemku p. č. st. 1182 ve výši
7251/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

budoucí kupující:
Ing. L. B., bytem Klegova, 700 30  Ostrava-Hrabůvka

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/36
podíl na spol. část. a poz.: 7251/235999
cena podílu pozemku: 6.612,00 Kč
kup. cena b.j.: 362.493,00 Kč
cena celkem: 369.105,00 Kč

a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

b)    uzavřít s pí Ing. V. B. dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a nájemní
smlouvy ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu

about:blank
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0173/5  
14

Prodej části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 42

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat část pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň dle geometrického plánu č. 1339-122/2014 ze dne
5.12.2014 odděleného a nově označeného jako p.p.č. 354/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 95 m² v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví
církevní organizace Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, IČ 601 63 291, se sídlem Bryksova 939/37,
198 00 Praha 14-Černý Most, za kupní cenu ve výši 76.000,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a nákladů na zpracování znaleckého
posudku ve výši 2.000,- Kč  a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0174/5  
15

Prodej částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat:

1. pozemek parc.č. 1236/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, který byl
oddělen geometrickým plánem č. 3226-17/2015 ze dne 6.2.2015 z pozemku parc.č. 1236/2 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za kupní cenu ve výši 11.100 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky za
zpracování oddělovacího geometrického plánu ve výši 3812 Kč, úhrady poměrné částky za zpracování
znaleckého posudku ve výši 899 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, do vlastnictví O. a J. K. (SJM), bytem Řadová, 700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít kupní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

2. pozemek parc.č. 1236/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, který byl
oddělen geometrickým plánem č. 3226-17/2015 ze dne 6.2.2015 z pozemku parc.č. 1236/2 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemek parc.č. 715/100 ostatní plocha, zeleň o výměře 29 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za kupní cenu ve výši 12.300 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky za zpracování
oddělovacího geometrického plánu ve výši 3811 Kč, úhrady poměrné částky za zpracování znaleckých
posudků ve výši 1.104 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, do vlastnictví H. V., bytem Řadová, 700 30 Ostrava – Výškovice a uzavřít kupní smlouvu ve
znění přílohy tohoto materiálu

0175/5  
16

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy s úhradou kupní ceny formou splátek

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek parc.č. 715/304 ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, z
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, do SJM M. a J. B., bytem
Kubalova, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve
výši 13.200 Kč uhrazenou formou 12 čtvrtletních splátek ve výši 1.100 Kč, za podmínky úhrady poměrné
částky na zpracování znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu s tím, že návrh na vklad vlastnického práva bude
podán po zaplacení plné výše kupní ceny vč. příslušenství kupujícími

0176/5  
17

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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

ul. Venclíkova
parc.č. 715/270 ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2, za kupní cenu 11.400 Kč, do vlastnictví:
SJM P. a D. D., bytem Venclíkova, 700 30 Ostrava -Výškovice  

ul. Řadová
parc.č. 715/202 ostatní plocha, zeleň o výměře 124 m2, za kupní cenu 37.200 Kč, do vlastnictví:
Ing. Z. a Mgr. I. R., bytem Volgogradská, 700 30 Ostrava – Zábřeh

parc.č. 715/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 57 m2, za kupní cenu 17.100 Kč, do vlastnictví:
1/2 Ing. M. O., bytem Řadová, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/2 Mgr. I. O., bytem Řadová, 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/84 ostatní plocha, zeleň o výměře 51 m2, za kupní cenu 15.300 Kč, do vlastnictví:
Ing. Z. H., bytem Řadová, 700 30 Ostrava – Výškovice

ul. Hýlova
parc.č. 715/135 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:

about:blank
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SJM J. a I. S., bytem Hýlova, 700 30 Ostrava – Výškovice

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

0177/5  
18

Předkupní právo k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

oznámení o uzavření kupní smlouvy a možnosti využití předkupního práva k nemovitým věcem - stavbám v
k.ú. Zábřeh nad Odrou: stavba čp. 2626, jiná stavba na pozemku st.p.č. 3484, stavba bez čp./če. jiná
stavba na pozemku st.p.č. 4034, stavba bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 6190,
rozhodlo

nevyužít předkupní právo dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k nemovitým věcem - stavbám
v k.ú. Zábřeh nad Odrou: stavba čp. 2626, jiná stavba na pozemku st.p.č. 3484, stavba bez čp./če. jiná
stavba na pozemku st.p.č. 4034, stavba bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 6190.

0178/5  
19

Stanovisko k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

bezúplatně nenabýt níže uvedené pozemky podél silnice II/647 ul. Plzeňské v k.ú. Zábřeh nad Odrou
vzniklé oddělením nebo sloučením dle geometrického plánu č. 3041-4/2014 ze dne 24.3.2014:
 
Z pozemku p.p.č. 455/88 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako:       
p.p.č. 455/186 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 327 m2
p.p.č. 455/187 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 993 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/91 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „a“ o výměře 9 m2
Z pozemku p.p.č. 455/92 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „b+c“ o výměře 51 m2
Z pozemku p.p.č. 455/95 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „d“o výměře 241 m2
Z pozemku p.p.č. 455/102 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „e“o výměře 16 m2
Všechny díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/92 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 317 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/102 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako:
p.p.č. 455/188 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 969 m2
p.p.č. 455/189 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1020 m2
p.p.č. 455/190 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2
p.p.č. 455/191 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m2
p.p.č. 455/192 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 125 m2
p.p.č. 455/193 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2
 
Z pozemku parc.č. 455/113 ostatní plocha, ostatní komunikace byly odděleny pozemky označené jako:
p.p.č. 455/195 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2
p.p.č. 455/197 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 96 m2
p.p.č. 455/198 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 737 m2
p.p.č. 455/199 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 652 m2
 
Z pozemku p.p.č. 455/113 ostatní plocha, ostatní komunikace byl oddělen díl „m“ o výměře 115 m2.
Z pozemku p.p.č. 455/147 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „n“ o výměře 0,13 m2
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/196 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 115 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/129 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „o“ o výměře 18 m2
Z pozemku p.p.č. 455/133 ostatní plocha, ostatní komunikace byly odděleny díly „p+q“ o výměře 707 m2.
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/129 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 725 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/113 ostatní plocha, ostatní komunikace byl oddělen díl „x“ o výměře 108 m2.
Z pozemku p.p.č. 455/147 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „y“ o výměře 8 m2.
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/147 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 116 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 2992/3 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako: 
p.p.č. 2992/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m2
p.p.č. 2992/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2
p.p.č. 2992/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 162 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 2992/5 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako: 
p.p.č. 2992/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 142 m2
p.p.č. 2992/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2
p.p.č. 2992/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/133 ostatní plocha, ostatní komunikace byl oddělen díl „t“ o výměře 75 m2.
Z pozemku p.p.č. 2993/2 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „u“ o výměře 385 m2
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 2993/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 460 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 2993/4 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako: 
p.p.č. 2993/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2098 m2
p.p.č. 2993/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2205 m2.

about:blank
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Předmětem nabytí z pozemku p.p.č. 455/59 ostatní plocha, ostatní komunikace je pozemek p.p.č. 455/59
ostatní plocha, jiná plocha o nové dosud nezapsané výměře 1166 m2.

Předmětem nabytí z pozemku p.p.č. 455/130 ostatní plocha, silnice je pozemek p.p.č. 455/130 ostatní
plocha, jiná plocha o nové dosud nezapsané výměře 179 m2.

0179/5  
20

Stanovisko k darování nemovitých a movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k darování nemovitých a movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská dle
přílohy předloženého materiálu "Evidovaný majetek při sportovním areálu Volgogradská"

0180/5  
21

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 849/17 ostatní plocha, neplodná půda
označenou v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č. 1052-297/2015 ze dne 17.7.2015 jako
pozemek parc.č. 849/142 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 97 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rozšíření
zahrady u rodinného domu ve vlastnictví žadatele

a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru prodat uvedenou část pozemku v k.ú. Výškovice
u Ostravy

0181/5  
22

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

Zastupitelstvo městského obvodu

stahuje

z jednání zastupitelstva materiál č. 22, týkající se stanoviska k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Horymírova

0182/5  
23

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat  část pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň (dle návrhu
geometrického plánu č. 3082-110/2014 oddělená a nově označená jako p.p.č. 783/75 ostatní plocha, zeleň)
o výměře 1253 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

žádá Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci záměru města prodat dotčenou část pozemku

0183/5  
24

Záměr na prodej nemovité věci na ulici Jedličkova 8 v Ostravě-Zábřehu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodat zastavěný pozemek st. p. č. 1471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m2,
jehož součástí je stavba – objekt bydlení č.p. 1357 v k.ú. Zábřeh nad Odrou na ulici Jedličkova č. or. 8.

0184/5  
25

Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 18,
Ostrava-Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr na prodej zastavěného pozemku st. p. č. 1475 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246
m2 v k.ú. Hrabůvka

0185/5  
26

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodat 6 částí pozemku parc.č. 793/287 ostatní plocha, zeleň označených v geometrickém
plánu pro změnu obvodu budovy č. 1041-182/2014 ze dne 25.11.2014 jako díly a,b,c,d,e,f, každý o
výměře 1,48 m x 3,65 m a sloučené s pozemkem parc.č. 793/68 ostatní plocha, jiná plocha pod bytovým
domem ve vlastnictví žadatele, v k.ú. Výškovice u Ostravy

about:blank
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0186/5  
27

Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat pozemky st.p.č. 104/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 a p.p.č. 115/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0187/5  
28

Zrušení usnesení zastupitelstva č. 0669/22 z 19.6.2014 ve věci prodeje nemovité věci  v k.ú.
Hrabůvka, ulice Úlehlova 4

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zrušit své usnesení č. 0669/22 ze dne 19.6.2014, kterým bylo rozhodnuto prodat pozemek parc.č. st. 189,
zastavěná plocha o výměře 351 m2 odměřený geometrickým plánem pro změnu hranic pozemku č.
1272-140/2012 ze dne 16.5.2013, jehož součástí je budova - rodinný dům  čp. 189, včetně vedlejší stavby,
terénních úprav a okrasných porostů v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava.

0188/5  
29

Zřízení věcného břemene - služebnosti  a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Stadická

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

a) zřídit ve prospěch statutárního města Ostravy věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 435/1
ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č. 1335-48/2014 oddělenou a nově označenou jako p.p.č.
435/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m2 v k.ú. Hrabůvka,  spočívající v povinnosti povinného trpět
umístění a užívání sítě veřejného osvětlení v části pozemku, dále právo oprávněného vstupovat a vjíždět na
dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním,
údržbou, opravami a odstraňováním sítě veřejného osvětlení v rozsahu dle geometrického plánu č.
1389-55/2015 ze dne 23.4.2015, za úplatu ve výši 100,- Kč + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou

b) prodat část  pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č. 1335-48/2014
oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 435/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m2 v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, do vlastnictví
společnosti KROSSBAU s.r.o., IČ: 27776565, se sídlem Stadická 997/13a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za
kupní cenu ve výši 54.770,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku za vklad  do KN v zákonné výši a
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.815,- Kč vč. DPH

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

0189/5  
30

Žádost o snížení kupní ceny pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nevyhovět žádosti Ing. P. P., bytem Venclíkova, 700 30 Ostrava - Výškovice o snížení kupní ceny pozemku
parc.č. 715/269 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy a trvá na svém usnesení
č. 0671/22 ze dne 19.6.2014

0190/5  
31

Realizované investiční akce v r. 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informaci o realizovaných investičních akcích  v r. 2015

0191/5  
32

Darování neupotřebitelného majetku

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

darovat neupotřebitelný majetek v celkové hodnotě 25 228,-Kč Statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, Ostrava-Plesná, IČ: 00845451
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih podpisem smlouvy.

0192/5  
33

Odpis pohledávky pro nedobytnost

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky pro nedobytnost za pí L. N., ve výši 240 700,- Kč s příslušenstvím, které vznikly z
titulu pozdních úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 14 na ulici J. Maluchy č. 222/93 v
Ostravě-Dubině,

about:blank
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dle důvodové zprávy

0193/5  
34

Odpis pohledávky za zemřelým

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím za zemřelým p. A. G., ve výši 36 012,- Kč s příslušenstvím, které
vznikly z titulu nedoplatku za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 4 v domě č. 148/18 na ul.
Emanuela Podgorného v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

0194/5  
35

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení

p. R. Z., a pí L. Z., ve výši 64 724,- Kč vzniklého z titulu pozdní úhrady dlužného vyčtování služeb
spojených s užíváním bytu č. 15 v domě č. 3021/21 na ul.  Závoří v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

0195/5  
36

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení

pí I. Š., a p. J. Š.,  ve výši 573 635,95 Kč vzniklého z titulu pozdních úhrad dlužného nájemného a záloh na
služby spojených s užíváním bytu č. 1 v domě č. 700/14 na ul. Stavbařů v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

0196/5  
37

Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prominout poplatek z prodlení

p. M. B., , ve výši 730 014,- Kč vzniklého z titulu pozdních úhrad dlužného nájemného a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 24 v domě č. 2825/26 na ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

0197/5  
38

Žádost o splátkový kalendář

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s pí J. Č., za pohledávku vzniklou z titulu pozdní úhrady nájemného a úhrad za plnění poskytovaných s
užíváním  bytu č. 3 v domě č. 600/35 na ul. Dvouletky v Ostravě-Hrabůvce ve výši 26 914,- Kč, a to
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se
stanoví v měsíci září 2015, a to tak, že 8 měsíců bude splátka činit 3 000,00 Kč měsíčně, devátý měsíc
bude poslední splátka ve výši 2 914,00 Kč,

dle důvodové zprávy

0198/5  
39

Informace - Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly
městského obvodu za rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok
2015, č.j. SMO/193620/15/IAK/Szt, a to včetně příloh, z nichž Přílohu č. 3 tvoří Zpráva o plnění opatření k
nápravě zjištěných nedostatků, a dále Opatření k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v dokumentu
„Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce
2015“ (Čj. SMO SMO/193620/15/IAK/Szt) ze dne 13. 7. 2015) přijaté Radou městského obvodu
Ostrava-Jih dne 13. 8. 2015 usnesením č. 1267/31.

0199/5  
40

Projednání podnětu k prošetření týkajícího se vybudování nového parkovacího místa na ul.
Petruškova, Ostrava-Zábřeh

about:blank
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Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

schválit návrh odpovědi ve znění přílohy tohoto materiálu

0200/5  
41

Vyjádření k podnětu Ing. N. ze dne 27. 4. 2015 a 25. 5. 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. J. N. a

ukládá

kontrolnímu výboru zastupitelstva tento podnět prošetřit

0201/5  
42

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady

Zastupitelstvo městského obvodu

zrušuje

ke dni 14. 9. 2015 své usnesení č. 0087/3, ze dne 5. 3. 2015 a s účinností od 15. 9. 2015
svěřuje

starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů 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
g) vnitřních věcí státu

2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) komunálních služeb
b) dopravy a silničního hospodářství
c) památkové péče
d) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu

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

about:blank
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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.

0202/5  
43

Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 6. 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

- informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k datu 30. 6. 2015
- plán práce jednotlivých výborů na II. pololetí 2015 a

ukládá kontrolnímu výboru prošetřit všechna výběrová řízení na vedoucí pracovníky úřadu od 13.11.2014
do 1.9.2015

0203/5  
44

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 23. 5. 2015 do 20. 8. 2015

0204/5  
OR

Ukládací část kontrolnímu výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

ukládá

kontrolnímu výboru:
- prověření všech zakázek, týkající se údržby zeleně, mimo kosení trávy, za celé období 2010-2014 včetně,
- provést kontrolou nákladání s podněty občanů,
- zajistit vyjádření na podnět zaslaný RMOb dne 13.10.2014 Ing. Leo Luzarem, týkající se rozlohy pro
zakázky na údržbu zeleně.

about:blank
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