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Přehled usnesení 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 12. 11. 2015 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0205/6 1. Návrh na úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0206/6 2. Podání trestního oznámení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0207/6 3. Optimalizace školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0208/6 4. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko -
projekt Přírodovědné učebny (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0209/6 5. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko -
projekt Učebny fyziky a chemie (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0210/6 6. Uzavření smlouvy č. 14200233 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-
Zábřehu" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0211/6 7. 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 2016 (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0212/6 8. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0213/6 9. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0214/6 10. Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Břustkova x Šeříkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0215/6 11. Prodej pozemku s úhradou kupní ceny formou splátek, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0216/6 12. Prodej pozemku s úhradou kupní ceny formou splátek, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0217/6 13. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0218/6 14. Stanovisko k prodeji částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0219/6 15. Stanovisko k prodeji částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0220/6 16. Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0221/6 17. Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0222/6 18. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. U Mostu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0223/6 19. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 215/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0224/6 20. Stanovisko k záměru prodeje pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Horymírova - znovu projednání (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0225/6 21. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výstavbě s OC LUNA s.r.o. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0226/6 22. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0227/6 23. Žádost o prodej pozemku st.p.č. 4702 o výměře 480 m2 včetně jeho součásti - bytového domu č.p. 2974 na ul.
Břenkova 7, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0228/6 24. Závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Ostrava-Jih Magistrátem města
Ostravy, odborem majetkovým (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0229/6 25. Návrh na podání žádosti o dotaci z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

0230/6 26. Realizované investiční akce v r. 2015, porovnání nákladů na projektovou dokumentaci a realizaci. (Bc.
František Dehner, místostarosta)

0231/6 27. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

0232/6 28. Prominutí poplatku a úroku z prodlení nad 20 tis. Kč (S. F., J. B., D. H.) (Markéta Langrová, člen rady)

0233/6 29. Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0234/6 30. Odpis pohledávek s příslušenstvím za E.T. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0235/6 31. Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým D.D. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0236/6 32. Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým P.K. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0237/6 33. Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým Z.B. (Bc. Martin Bednář, starosta)
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0238/6 34. Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým Z.N. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0239/6 35. M. S. – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0240/6 36. Dodržování  ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (Bc. Martin Bednář, starosta)

0241/6 37. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0242/6 38. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0243/6 39. Zprovoznění zrekonstruovaných veřejných toalet, služba občanům (Martin Mařák)

0244/6 OR Petice občanů za zachování Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková
organizace. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0245/6 OR Ukládací část kontrolnímu výboru (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank
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0205/6  
1

Návrh na úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s
úpravou s účinnosti od 12. 11. 2015.

0206/6  
2

Podání trestního oznámení

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

rozhodnutí  starosty  podat  trestní  oznámení  na  bývalého  místostarostu,  a  to  pro  podezření  ze  spáchání
trestného  činu zneužívání  pravomoci  veřejného  činitele  a  zmocnit  Mgr.  Romana  Klimuse,  advokáta  ve
společnosti KLIMUS & PARTNERS s.r.o., aby vypracoval trestní oznámení a aby zastupoval v tomto trestním
řízení Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

0207/6  
3

Optimalizace školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  sloučení  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  8,  příspěvkové  organizace  a
Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  16,  příspěvkové  organizace,  s  tím,  že
nástupnickou organizací, na kterou přecházejí práva a povinnosti organizace slučované dle § 27 zákona č.
250/2000 Sb.,  včetně  práv  a povinností  z pracovněprávních vztahů je  Základní  škola  a  mateřské  škola
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

0208/6  
4

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko - projekt Přírodovědné učebny

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

se  zněním  elektronického   dodatku  č.  90948/2015-01  ke    Smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Regionální rady, která byla uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a
poskytovatelem  dotace  Regionální  radou  regionu  soudržnosti  Moravskoslezsko,  se  sídlem  Na  Jízdárně
2824/2,  702  00  Ostrava-Moravská  Ostrava,  IČ:  75082616  na  spolufinancování  projektu  "Přírodovědné
učebny".

0209/6  
5

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

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

se  zněním  elektronického   dodatku  č.  91006/2015-01  ke    Smlouvě  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Regionální rady, která byla uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a
poskytovatelem  dotace  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".

0210/6  
6

Uzavření smlouvy č. 14200233 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu školky Patrice
Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu"

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

uzavření Smlouvy č. 14200233 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
školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu"

0211/6  
7

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 2016

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 2016" dle
přílohy materiálu

about:blank
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0212/6  
8

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2015

0213/6  
9

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují investiční přijaté transfery ze státních fondů  pol. 4213, UZ 54190877 o 383 tis. Kč
- zvyšují ost. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4216, UZ 54515835 o 6 512 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1099 o 114 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6330, pol. 5347, UZ 3500, ORG 604 o 7 009 tis. Kč

0214/6  
10

Koupě pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Břustkova x Šeříkova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o koupi pozemku parc.č. 286 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 8 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy,  od společnosti  ČEZ Korporátní  služby,  s.r.o.,  se  sídlem  28.  října  3123/152,  702 00 Ostrava  –
Moravská Ostrava, za smluvní kupní cenu ve výši 4.000 Kč, tj. cena 500 Kč/m2 a úhradu poměrné části za
zpracování znaleckého posudku ve výši 300 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do
katastru  nemovitostí,  do  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih  a  uzavřít  kupní  smlouvu ve  znění  přílohy  tohoto  materiálu,  v  případě,  že  bude  poskytnut
znalecký posudek společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

0215/6  
11

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek parc.č.  715/152 ostatní  plocha,  zeleň o výměře  32 m2 v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  z
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví 1/2 F. P. a
1/2 R. P., oba bytem Hýlova 364/38, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. za
celkovou kupní cenu ve výši 9.600 Kč uhrazenou formou 11 čtvrtletních splátek, a to 10 čtvrtletních splátek
ve výši 900 Kč a poslední 11. čtvrtletní splátka ve výši 600 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

0216/6  
12

Prodej pozemku s úhradou kupní ceny formou splátek, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek parc.č.  715/261 ostatní  plocha,  zeleň o výměře  46 m2 v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  z
vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřený  městskému obvodu Ostrava – Jih,  do vlastnictví  P.  M.,
bytem Venclíkova 462/23, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. za celkovou
kupní cenu ve výši 13.800 Kč uhrazenou formou 35 měsíčních splátek ve výši 400 Kč a poslední měsíční
splátky ve výši 200 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 kupujícím

0217/6  
13

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. Řadová
parc.č. 715/48 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2, za kupní cenu 12.300 Kč, do vlastnictví:
1/8 V. K., bytem Karpatská 2863/19, 700 30 Ostrava – Zábřeh
5/8 J. K., bytem Řadová 329/6, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/8 M. K., bytem Řadová 329/6, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/8 M. S., bytem Alberta Kučery 1200/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

about:blank
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parc.č. 715/118 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
B. F., Řadová 294/78, 700 30 Ostrava - Výškovice

ul. Hýlova
parc.č. 715/134 ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2, za kupní cenu 15.000 Kč, do vlastnictví:
S. P., Hýlova 354/18, 700 30 Ostrava - Výškovice

ul. Kubalova
parc.č. 715/217 ostatní plocha, zeleň o výměře 60 m2, za kupní cenu 18.000 Kč, do vlastnictví:
M. B., Kubalova 410/91, 700 30 Ostrava - Výškovice

ul. Venclíkova
parc.č. 715/250 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2, za kupní cenu 9.600 Kč, do vlastnictví:
SJM Mgr. P. R., Svazácká 2143/14, 700 30 Ostrava - Zábřeh a
Ing. M. R., Venclíkova 451/1, 700 30 Ostrava - Výškovice

parc.č. 715/252 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. T. a K. B., Venclíkova 453/5, 700 30 Ostrava - Výškovice

parc.č. 715/254 ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2, za kupní cenu 9.900 Kč, do vlastnictví:
1/2 M. M., bytem Venclíkova 455/9, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/2 E. M., bytem Venclíkova 455/9, 700 30 Ostrava – Výškovice

parc.č. 715/255 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2, za kupní cenu 10.200 Kč, do vlastnictví:
SJM A. a D. L., bytem Venclíkova 456/11, 700 30 Ostrava -Výškovice  

parc.č. 715/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
M. M. Venclíkova 457/13, 700 30 Ostrava - Výškovice

parc.č. 715/257 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2, za kupní cenu 11.700 Kč, do vlastnictví:
SJM O. a A. K., bytem Venclíkova 458/15, 700 30 Ostrava -Výškovice  

parc.č. 715/265 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. M. a Ing. L. D., bytem Venclíkova 466/31, 700 30 Ostrava -Výškovice

parc.č. 715/266 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
A. K., bytem Venclíkova 467/33, 700 30 Ostrava -Výškovice

parc.č. 715/274 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2, za kupní cenu 6.900 Kč, do vlastnictví:
SJM S. a Mgr. A. V., bytem Venclíkova 475/49, 700 30 Ostrava -Výškovice

parc.č. 715/276 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2, za kupní cenu 5.100 Kč, do vlastnictví:
1/2 L. K., Venclíkova 477/53, 700 30 Ostrava - Výškovice
1/2 K. V., Vlasty Vlasákové 943/12, 700 30 Ostrava - Bělský Les

parc.č. 715/277 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2, za kupní cenu 5.700 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. a Ing. K. K., bytem Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava -Výškovice

parc.č. 715/278 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2, za kupní cenu 3.900 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. Z. a M. B., bytem Venclíkova 479/57, 700 30 Ostrava -Výškovice  

parc.č. 715/281 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2, za kupní cenu 3.900 Kč, do vlastnictví:
Ing. arch. A. P., bytem Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava - Výškovice

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

0218/6  
14

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné  stanovisko  k  záměru  města  prodat  části  pozemků  parc.č.  243/1  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace  a  parc.č.  715/6 ostatní  plocha,  jiná  plocha o výměře  cca  100 m2 dle  zákresu v  situačním
snímku,  v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih

a  žádá  Zastupitelstvo  města  Ostravy  rozhodnout  o  záměru  neprodat  uvedené  části  pozemků  v  k.ú.
Výškovice u Ostravy

0219/6  
15

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat  části pozemků parc.č. 793/278 ostatní plocha, jiná plocha a
parc.č. 252 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 2000 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a  žádá  Zastupitelstvo  města  Ostravy  rozhodnout  o  záměru  neprodat  uvedené  části  pozemků  v  k.ú.
Výškovice u Ostravy

about:blank
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0220/6  
16

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 851 orná půda o výměře 8647 m2, v k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih

a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru neprodat uvedený pozemek v k.ú. Výškovice u
Ostravy ve znění upravené důvodové zprávy.

0221/6  
17

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 201/2 zahrada o výměře 181 m2, parc.č.
201/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

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

0222/6  
18

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

Zastupitelstvo městského obvodu

stahuje

z jednání  zastupitelstva  materiál  č.  18,  týkající  se  stanoviska k záměru prodeje  části  pozemku  v  k.ú.
Zábřeh  nad Odrou, ul. U Mostu

0223/6  
19

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 215/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 360 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekreačního využití jako zahrada

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

0224/6  
20

Stanovisko k záměru prodeje pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Horymírova - znovu
projednání

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné  stanovisko k  záměru města  prodat   část  pozemku p.p.č.  637/6 ostatní  plocha,  jiná plocha o
výměře  2134 m2 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Horymírova x  U Studia   v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

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

0225/6  
21

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výstavbě s OC LUNA s.r.o.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít  s OC  LUNA s.r.o.  se  sídlem  Palackého třída  916/158,  Královo Pole,  612 00 Brno,  IČ  01688880
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výstavbě č. 44/014/307/14 ze dne 1.9.2014 ve znění přílohy tohoto materiálu.

0226/6  
22

Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodat část pozemku parc.č. 793/426 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1047-68/2015 ze dne 23.4.2015 z pozemku
parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň, pod zadním vstupem bytového domu ve vlastnictví žadatele

0227/6  
23

Žádost o prodej pozemku st.p.č. 4702 o výměře 480 m2 včetně jeho součásti - bytového domu
č.p. 2974 na ul. Břenkova 7, k.ú. Zábřeh nad Odrou

about:blank
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Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nezveřejnit záměr prodeje zastavěného pozemku st.p.č. 4702 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 480
m2 včetně jeho součásti - bytového domu č.p. 2974 na ul. Břenkova č.or.7, k.ú. Zábřeh nad Odrou

0228/6  
24

Závěr kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Ostrava-Jih
Magistrátem města Ostravy, odborem majetkovým

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

výsledky  kontroly  výkonu  samostatné  působnosti  provedené  u  městského  obvodu  Ostrava-Jih  za
kontrolované období  2013 – 20.8.2015 ve věci postupu při prodeji pozemků na ulici Venclíkova v Ostravě-
Výškovicích uvedené v Protokolu o kontrole ze dne 27.10.2015 ve znění přílohy tohoto materiálu.

0229/6  
25

Návrh na podání žádosti o dotaci z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2016 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o podání žádosti  o dotaci z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z
kap. 313 - MPSV státního rozpočtu.

0230/6  
26

Realizované investiční akce v r. 2015, porovnání nákladů na projektovou dokumentaci a
realizaci.

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

informaci o realizovaných investičních akcích  v r.  2015 a porovnání nákladů na vypracování projektové
dokumentace s rozpočtovými náklady dle projektové dokumentace a náklady na realizaci dle uzavřených
smluv včetně dodatků

0231/6  
27

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih,  příspěvková organizace,  se
sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30  Ostrava, IČ: 66739331 dle návrhu uvedeného v příloze tohoto
materiálu.

0232/6  
28

Prominutí poplatku a úroku z prodlení nad 20 tis. Kč (S. F., J. B., D. H.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

I. prominout poplatek a úrok z prodlení
- pí S. F., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 80% z částky 36.014 Kč, tj. 28.811 Kč,
a  to  za  podmínky,  že  dlužník  uhradí  zbývající  neprominutou část  dluhu ve  výši  7.203 Kč ve  věřitelem
stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

- p. J. B., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50% z částky 215.169 Kč, tj. 107.585
Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 107.584 Kč ve věřitelem
stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

- pí D. H., za byt na ul. Františka Formana 277/28, Ostrava-Dubina, ve výši 70% z částky 26.846 Kč, tj.
18.792 Kč,  a to za podmínky,  že dlužník  uhradí zbývající  neprominutou část dluhu ve výši 8.054 Kč ve
věřitelem stanovených pravidelných měsíčních splátkách, a 0% z částky 1.358 Kč

dle důvodové zprávy

II. o uzavření splátkového kalendáře
- s pí S. F. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 7.203 Kč, za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-
Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 200 Kč, a to po dobu 35 měsíců, poslední 36. splátka
je stanovena ve výši 203 Kč,

- s p.  J.  B.  na  úhradu neprominuté  části  dluhu ve  výši  107.584 Kč,  za  byt na  ul.  Čujkovova 1719/31,
Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.794 Kč, a to po dobu 59 měsíců, poslední
60. splátka je stanovena ve výši 1.738 Kč,

- s pí D. H. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 8.054 Kč, za byt na ul. Františka Formana 277/28,
Ostrava-Dubina, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 300 Kč, a to po dobu 26 měsíců, poslední
27. splátka je stanovena ve výši 254 Kč,

dle důvodové zprávy

about:blank
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0233/6  
29

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
O. K., zaměstnankyni Statutárního města Ostravy, zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

0234/6  
30

Odpis pohledávek s příslušenstvím za E.T.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí E. T., nar. 10. 11. 1965, ve výši 48 365,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a úhrad za
poskytování služeb spojených s užíváním bytu č. 6 v domě č. 1721/21 na ul. Krylova v Ostravě-Zábřehu a ve
výši 15 275,00 Kč z titulu soudních nákladů a nákladů výkonu rozhodnutí,

dle důvodové zprávy

0235/6  
31

Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým D.D.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím za zemřelým p.  D.  D., ve výši 13 606,- Kč s příslušenstvím, které
vznikly z titulu neuhrazeného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na ulici Tlapákova 1242/15
v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy.

0236/6  
32

Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým P.K.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za zemř. p. P.  K.,  ve výši 30,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 132 316,00 Kč z
titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 19 v domě č. 484/174 na ul.
Výškovická v Ostravě-Výškovicích a ve výši 7 520,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0237/6  
33

Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým Z.B.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za zemř. p. Z. B., ve výši 34 775,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného vyúčtování služeb, nájemného a
služeb spojených s užíváním bytu č. 19 v domě č. 2894/49 na ul. Zimmlerova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1
970,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0238/6  
34

Odpis pohledávek s příslušenstvím za zemřelým Z.N.

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím za zemřelým panem Z. N., ve výši 150 931,90 Kč s příslušenstvím,
které vznikly z titulu neuhrazeného nájemného  a vyúčtování služeb poskytovaných spolu s bydlením za byt
č. 5 v domě č. 1428/62 na ulici Horní v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy.

0239/6  
35

M. S. – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít formou notářského zápisu uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře s doložkou vykonatelnosti
s dlužníkem M. S. nar. 29. 4. 1965 , pro částku 145.216,- Kč (součástí jsou i náklady bod g) za podmínek,
že:

a)    Vyklidí  byt  č.  31 v  domě č.p.  2779 na ul.  Tylova,  č.or.  4,  v  Ostravě-Zábřehu,nejpozději  ke  dni
30.11.2015

about:blank
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b)    Zaplatí částku 144.216,- Kč s příslušenstvím + přirostlou částku za užívání bytu bez právního důvodu za
období 10-11/2015
c)    Dlužník se zaváže v uznání dluhu a dohodě o splátkovém kalendáři uzavřené formou notářského zápisu
s doložkou vykonatelnosti,  že do 5 dnů ode dne uzavření shora uvedené dohody zaplatit věřiteli  částku
69.570,- Kč deponovanou na účtě insolvenční správkyně JUDr. Anny Antlové.
d)    Zaváže se k úhradě dluhu v pravidelných měsíčních splátkách á 5.000,- Kč měsíčně počínaje prosincem
2015.
e)    Uhradí náklady související s uznáním dluhu a dohodě o splátkách uzavřené fomou notářského zápisu s
doložkou vykonatelnosti
f)    Dohoda o splátkách bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení byť s jedinou platbou.
g)    Uzná současně i náklady nalézacího řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě sp.zn. 21 C
5/2014  a náklady odvolacího řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 71 Co 271/2015

dle důvodové zprávy

0240/6  
36

Dodržování  ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o výsledku kontroly ve věci dodržování § 16 zákona o obcích při vyřizování podnětu Ing. J. N.  a
navrhovaná opatření

0241/6  
37

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 21. 8. 2015 do 28. 10. 2015

0242/6  
38

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1114 o 605 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3 o 605 tis. Kč

0243/6  
39

Zprovoznění zrekonstruovaných veřejných toalet, služba občanům

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o zprovoznění zrekonstruovaných veřejných toalet, ve vlastnictví obvodu, a to v místě podchodu u Venuše a
pověřilo radu městského obvodu,  aby učinila veškeré potřebné kroky ke zprovoznění veřejných toalet v
prostorách podchodu u Venuše

rozhodlo

o  zveřejnění  ankety  na  doporučení  občanů  městského  obvodu  na  další  případná  místa  k  vybudování
veřejných toalet.  Anketa proběhne ve zpravodaji  Jižní listy  a na webových stránkách našeho městského
obvodu. Tímto úkolem je pověřen starosta městského obvodu.

0244/6  
OR

Petice občanů za zachování Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvková organizace.

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

Petici  občanů za zachování Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Habůvka,  Mitušova 8,  příspěvková
organizace

ukládá

starostovi městského obvodu Bc. Martinu Bednářovi zaslat petičnímu výboru  informaci o způsobu vyřízení
petice  a rozhodnutí zastupitelstva v dané věci ve lhůtě stanovené  zákonem.

0245/6  
OR

Ukládací část kontrolnímu výboru

Zastupitelstvo městského obvodu

ukládá

kontrolnímu výboru

- prošetřit,  zda nebyla městskému obvodu způsobena škoda v souvislosti s rekonstrukcí budovy A úřadu
městského obvodu, potažmo likvidací majetku, který byl navržen k vyřazení,

about:blank
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-  prošetřit  faktury,  týkající  se  přesunu  nábytku  a  jiných  věcí  v  rámci  rekonstrukce  budovy  A  úřadu
městského obvodu,

- prošetřit projektovou dokumentaci a  zhotovení této nástavby, funkčnost klimatizace.

about:blank
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Tiskové opravy

TO Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Kotlářova - TO
usnesení č. 0182/5 ze dne 3.9.2015

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města prodat  část pozemku p.p.č. 783/73 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

about:blank
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