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Přehled usnesení 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 17. 12. 2015 08:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0246/7 1. Změna zřizovací listiny a přílohy č. 1 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace (Věra Válková, místostarostka)

0247/7 2. Doplnění usnesení č. 207/6 ze dne 12.11.2015 (Věra Válková, místostarostka)

0248/7 3. Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

0249/7 4. Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice" (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

0250/7 5. Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0251/7 6. Přírodovědné učebny - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0252/7 7. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0253/7 8. Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0254/7 9. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0255/7 10. Nabídka odkupu hotelového domu Areál na ul. Plzeňská 2617/6, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0256/7 11. Prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0257/7 12. Prodej pozemku st. p.č. 1475 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova č. p. 1194 č. or. 18,
k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0258/7 13. Revokace usnesení č. 0179/5 ze dne 3.9.2015 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a stanovisko k
darování nemovitých věcí a odejmutí movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0259/7 14. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. U Mostu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0260/7 15. Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 246/2 a st.p.č. 173 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 18 (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0261/7 16. Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0262/7 17. Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 654/79 o výměře 10 m2 pod přístavbou lodžií k  bytovému domu č.p.
2163 na ul. Jižní č.or. 19, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0263/7 18. Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2047 o výměře 247 m2 pod bytovým domem č.p. 1722 na ul. Krylovova 23,
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0264/7 19. Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2720 o výměře 214 m2 pod bytovým domem č.p. 2581 na ul. Výškovická 71,
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0265/7 20. Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2721 o výměře 214 m2 pod bytovým domem č.p. 2582 na ul. Výškovická 69,
k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0266/7 21. Záměr na prodej pozemku st.p.č. 4628 o výměře 247 m2 pod bytovým domem č.p. 2989 na ul. Jugoslávská
18c, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0267/7 22. Změna  přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0268/7 23. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 237/10 u bytového domu na ul. Jubilejní 27, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0269/7 24. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 243/23 u bytových domů na ul. Jubilejní 101,103,105,107, k.ú. Hrabůvka
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0270/7 25. Žádost o prodej pozemku parc.č. 197 o výměře 239 m2 včetně jeho součásti - bytového domu č.p. 1017 na ul.
B.Václavka č. or. 19, k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0271/7 26. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině TSOJ - aktualizace příloh č. 1 a č. 2 k 31.10.2015 (Věra Válková,
místostarostka)

0272/7 27. Pojmenování nové ulice v katastrálním území Zábřeh nad Odrou názvem "Nákupní" (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0273/7 28. Dodržování ustanovení § 16 odst. 2 písm. f)  a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (Bc. Martin Bednář, starosta)

0274/7 29. D. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0275/7 30. E. Š. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0276/7 31. J. Š. - uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

0277/7 32. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 1. zasedání, konaného dne
13.11.2014, do 6. zasedání, konaného dne 12. 11. 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)
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0278/7 33. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

0279/7 34. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0280/7 35. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0281/7 36. Zpráva KV ke kontrolnímu úkolu, "prošetření všech výběrových řízení na vedoucí pracovníky úřadu", dle
usnesení zast.č. 0202/5 a návrh usnesení (Martin Mařák, předseda kontrolního výboru)

0282/7 37. Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016, včetně rozpočtového výhledu na léta 2017 - 2019
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

about:blank
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0246/7  
1

Změna zřizovací listiny a přílohy č. 1 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu zřizovací  listiny a  přílohy č.  1 Základní  školy  a mateřské školy  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova 16,
příspěvkové organizace, sídlo Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735 s účinností od
1.1. 2016 dle důvodové zprávy
pověřuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc.  Martina Bednáře a člena rady Ing.  Adama Rykalu k podpisu
 zřizovací listiny  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace
pověřuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a místostarostku Městského  obvodu Ing. Hanu
Tichánkovou k podpisu  přílohy č. 1 ke zřizovací listině  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace

0247/7  
2

Doplnění usnesení č. 207/6 ze dne 12.11.2015

Zastupitelstvo městského obvodu

doplňuje

usnesení č.207/6 ze dne 12.11.2015, kterým 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.  205/200  Sb.,  včetně  práv  práv  a  povinností  z
pracovněprávních vztahů je Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková
organizace, s účinností od 1.1.2016.

0248/7  
3

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice"

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

podání žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice“  v rámci výzvy
z Operačního  programu Životní  prostředí,  specifického  cíle  5.1 Snížit  energetickou náročnost  veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 15. 04. 2016

0249/7  
4

Podání žádosti  o dotaci na projekt "Revitalizace sportovního areálu  Charvátská 10,  Ostrava-
Výškovice"

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

podání žádosti o dotaci pro projektu „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“  v
rámci  Státní  podpory  sportu pro rok 2016,  Programu 133510 – Podpora  materiálně  technické  základny
sportu
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 31. 01. 2016

0250/7  
5

Podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

podání  žádosti  o  dotaci  pro projekt „Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15,  Ostrava-Zábřeh“ v  rámci  výzvy  z
Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 15. 04. 2016

0251/7  
6

Přírodovědné učebny - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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návrh Dodatku č. 2 ke  smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, který byl uzavřen mezi
Regionální  radou regionu soudržnosti  Moravskoslezsko,  se  sídlem  Na  Jízdárně  2824/2,  702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava,  IČ:  75082616 a  Statutárním  městem Ostrava,  městským obvodem Ostrava-Jih  na
financování projektu "Přírodovědné učebny" realizovaném v rámci Regionálního operačního programu NUTS
II Moravskoslezko 2007 - 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

0252/7  
7

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

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 566 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 9 618 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 10 184 (výsledek hospodaření rok 2014)

2)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 73 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 1 245 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 1 318 (výsledek hospodaření rok 2014)

3)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 154 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 2 623 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 2 777 (výsledek hospodaření rok 2014)

4)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 599 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 6 825tis. Kč
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 4137 o 7 441 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1100 o 17 tis. Kč

5)
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 5347 o 7 009 tis. Kč
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 4137 o 7 009 tis. Kč

6)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1091 o 2 190 tis. Kč
- zvyšují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 5347 o 7 009 tis. Kč

0253/7  
8

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2016, včetně všech příloh,
dle předloženého návrhu

0254/7  
9

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o místním poplatku ze psů ve znění přílohy č. 1
a č. 2 předloženého materiálu
ukládá

Ing. Kateřina Blahová, vedoucí odboru financí a rozpočtu
zaslat písemné vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o místním poplatku
ze psů Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu
Termín: 31. 12. 2015

0255/7  
10

Nabídka odkupu hotelového domu Areál na ul. Plzeňská 2617/6, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

nevykoupit pozemky  st.p.č. 3488 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1882 m2 vč. součásti – jiná stavba
č.p. 2617, parc.č. 612/89 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1172 m2, parc.č. 612/90 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1002 m2 v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava ve vlastnictví J. H.,
bytem Přední 704/7, Ostrava - Radvanice za nabídkovou cenu 230.000.000,- Kč

about:blank
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0256/7  
11

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat 6 částí  pozemku parc.č. 793/287 ostatní plocha,  zeleň v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  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 sloučených s pozemkem  parc.č.  793/68 zastavěná plocha a nádvoří pod bytovým
domem,  v  podílovém spoluvlastnictví  vlastníků jednotek  v  bytovém domě č.pop./č.or.  528/38,  529/40,
530/42, za kupní cenu ve výši 37.428 Kč + zákonná sazba DPH ve výši 7.860 Kč, tj. za celkovou kupní cenu
vč. DPH 45.288 Kč,  za podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.950 Kč a
úhrady  správního  poplatku za  vklad  vlastnického  práva  do  katastru  nemovitostí,  vlastníkům  bytových
jednotek v bytovém domě v podílech odpovídajících spoluvlastnickým podílům na společných částech domu
 č.pop. 528, 529, 530 a pozemku parc.č. 793/68:

                                                                                                                                                            
1/2 P. B., bytem SNP 1482/139, Povážská Bystrica, Slovensko a
1/2 M. H., bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

SJM Mgr. R. B. a E. B., oba bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši
13241/223252

Ing. K. B., bytem Lumírova 528/38, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7544/223252

SJM Ing. Z. Ch. a B. Ch., oba bytem Malenovice č.p. 220, PSČ 739 11, podíl ve výši 3787/223252

J. D., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5642/223252

R. D., bytem Šeříková 615/27, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

G. F., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

JUDr. I. H., bytem Sušilova 1612/2a, Prostějov, PSČ 796 01, podíl ve výši 3787/223252

M. H., bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

SJM Ing. P. J. a Mgr. D. J., oba bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši
9454/223252

P. J., bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

J. J., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

Z. K., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

A. K., bytem Lumírova 529/40, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

Ing. L. K., bytem Lumírova 528/38, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5643/223252

K. L., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7498/223252

Ing. E. L., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

M. M., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

SJM J. M. a M. M., oba bytem Lumírova 528/38, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši
7598/223252

SJM Ing. Bc. D. M. a  Ing. Bc. M. M., oba bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl
ve výši 9454/223252

Z. M., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

Ing. D. O., bytem V Zálomu 2898/4, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

L. P., bytem 28. října 2592/149, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, podíl ve výši 7598/223252

G. P., bytem Na Obecní 1527/8, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

E. R., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 9454/223252

M. S., bytem Lumírova 530/42, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5642/223252

J. S., bytem Lumírova 530/42, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5642/223252

SJM J. S. a M. S., oba bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 9454/223252

O. S., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

about:blank
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SJM L. S. a P. S., oba bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

Z. Š., bytem Balbínova 433/129, Ostrava - Petřkovice, PSČ 725 29, podíl ve výši 3787/223252

Ing. M. V., bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

J. V., bytem Výškovická 509/180, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

P. W., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 9454/223252

A. Z., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7544/223252

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy materiálu

0257/7  
12

Prodej pozemku st. p.č. 1475 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova č. p.
1194 č. or. 18, k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st. p. č. 1475 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2 v k.ú. Hrabůvka, z vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do podílového spoluvlastnictví:

V. G., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 8761/85470

SJM  Ing. J. H. a S. H., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
8761/85470

M. H., bytem Werichova 1145/27, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00, podíl o velikosti 2922/85470

P. J., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 7127/85470

SJM  Ing. J. J. a Ing. I. J., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
10024/85470

SJM  Ing. D. K., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, a E. K., bytem Husarova
124/32, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30    podíl o velikosti 8761/85470

Ing. J. K., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 5911/85470

SJM  J.K. a A. K., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
7127/85470
       
SJM  J. N. a Z. N., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
7127/85470
     
Ing. L. R., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 5911/85470

SJM  Ing. V. T. a M. T., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
7127/85470
     
J. W., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 5911/85470

za kupní cenu  ve výši 133.824,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
2.000,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

0258/7  
13

Revokace usnesení č. 0179/5 ze dne 3.9.2015 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a
stanovisko k darování nemovitých věcí a odejmutí movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská

Zastupitelstvo městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 0179/5 ze dne 3.9.2015
vydává

souhlasné stanovisko k odejmutí movitých věcí dle § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení):
- drobný dlouhodobý majetek v pořizovací hodnotě 380.257,57 Kč
- samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 303.366,70 Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a jejich darování Moravskoslezskému kraji, IČ: 70890692, se sídlem
28. října 117, Ostrava
vydává

souhlasné stanovisko k darování nemovitých věcí Moravskoslezskému kraji, IČ: 70890692, se sídlem 28.
října 117, Ostrava:
- pozemky v celkové pořizovací hodnotě  11.341.468,25 Kč

about:blank
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- budova bez č.p./č.ev. na pozemku p.č.st. 6511 v pořizovací hodnotě 6.978.456,39 Kč
- stavby v celkové hodnotě 35.621.021,20 Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

0259/7  
14

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

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné  stanovisko  k  záměru  města  prodat  část  pozemku  p.p.č.  556/103  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace o výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 2857-141/2011 ze dne 21.12.2011 oddělené a
nově označené jako p.p.č. 556/150 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

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

0260/7  
15

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 246/2 a st.p.č. 173 v k.ú. Hrabůvka, ul. U
Haldy 18

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků p.p.č. 246/2 ostatní plocha, zeleň o výměře
cca 31 m² a st.p.č. 173 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 19 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice U Haldy 18,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemků

0261/7  
16

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat podíl ve výši 1404/42765 na pozemku p.č.st. 3567/1,
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
odpovídající výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu  příslušejícího k jednotce č. 24/679

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru neprodat výše uvedený podíl na pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou

0262/7  
17

Záměr  na  prodej  části  pozemku  p.p.č.  654/79  o  výměře  10  m2  pod  přístavbou  lodžií  k
 bytovému domu č.p. 2163 na ul. Jižní č.or. 19, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit  záměr  prodeje  části  pozemku p.p.č.  654/79 - ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  označené v
geometrickém plánu č. 3239-22/2015 ze dne 18.6.2015 jako st.p.č.6615 -  zastavěná plocha o výměře 10
 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému
obvodu Ostrava-Jih

0263/7  
18

Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2047 o výměře 247 m2 pod bytovým domem č.p. 1722 na ul.
Krylovova 23, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje zastavěného pozemku st.p.č. 2047 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2
v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy  se  svěřenou správou městskému
obvodu Ostrava-Jih

0264/7  
19

Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2720 o výměře 214 m2 pod bytovým domem č.p. 2581 na ul.
Výškovická 71, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje zastavěného pozemku st.p.č. 2720 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2
v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy  se  svěřenou správou městskému
obvodu Ostrava-Jih

about:blank
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0265/7  
20

Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2721 o výměře 214 m2 pod bytovým domem č.p. 2582 na ul.
Výškovická 69, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje zastavěného pozemku st.p.č. 2721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2
v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy  se  svěřenou správou městskému
obvodu Ostrava-Jih

0266/7  
21

Záměr na prodej pozemku st.p.č. 4628 o výměře 247 m2 pod bytovým domem č.p. 2989 na ul.
Jugoslávská 18c, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

zveřejnit záměr prodeje zastavěného pozemku st.p.č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247 m2
v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy  se  svěřenou správou městskému
obvodu Ostrava-Jih

0267/7  
22

Změna  přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih  s účinností od 18.12.2015 pro níže uvedené příspěvkové organizace:
Mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkovou
organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkovou organizaci
Mateřskou školu Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou organizaci
Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci a
Základní školu a mateřskou školu Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizaci, ve znění přílohy
 tohoto materiálu
zmocňuje

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

0268/7  
23

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 237/10 u bytového domu na ul. Jubilejní 27, k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné  stanovisko  k  záměru města  prodat  část  pozemku p.p.č.  237/10 -  ostatní  plocha,  zeleň o
výměře cca 51 m2 u bytového domu na ul. Jubilejní 27, k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

0269/7  
24

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 243/23 u bytových domů na ul. Jubilejní 101,103,105,107,
k.ú. Hrabůvka

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné  stanovisko  k  záměru města  prodat  část  pozemku p.p.č.  243/23 -  ostatní  plocha,  zeleň o
výměře  cca  500 m2 u  bytových domů na  ul.  Jubilejní  101,103,105,107,  k.ú.  Hrabůvka  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

0270/7  
25

Žádost o prodej pozemku parc.č. 197 o výměře 239 m2 včetně jeho součásti - bytového domu
č.p. 1017 na ul. B.Václavka č. or. 19, k.ú. Dubina u Ostravy

Zastupitelstvo městského obvodu

about:blank
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rozhodlo

nezveřejnit záměr prodeje zastavěného pozemku parc.č. 197 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239
m2 včetně jeho součásti - bytového domu č.p. 1017 na ul. B. Václavka č.or.19, k.ú. Dubina u Ostravy

0271/7  
26

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině TSOJ - aktualizace příloh č. 1 a č. 2 k 31.10.2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině TSOJ - aktualizace příloh č. 1 a č. 2 k 31.10.2015

0272/7  
27

Pojmenování nové ulice v katastrálním území Zábřeh nad Odrou názvem "Nákupní"

Zastupitelstvo městského obvodu

navrhuje

Zastupitelstvu města Ostravy pojmenovat novou ulici v Ostravě-Zábřehu názvem "Nákupní"
ukládá

starostovi městského obvodu Ostrava-Jih předložit orgánům města Ostravy návrh nově vzniklých ulic včetně
stanoviska komise muzejní, letopisecké a heraldické rady města.

0273/7  
28

Dodržování ustanovení § 16 odst. 2 písm. f)  a g) 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 ustanovení § 16 zákona o obcích při vyřizování podnětu Ing.
J. N. a navrhovaná opatření

0274/7  
29

D. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí D. V., ve výši 45 598,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 1 836,00 Kč z titulu
dlužného nájemného a úhrad za poskytovaní služeb spojených s užíváním bytu č. 5 v domě č. 1594/1 na ul.
Prošinova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 3 060,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0275/7  
30

E. Š. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí E. Š., ve výši 81 239,00 Kč s příslušenstvím  a vyčísleného příslušenství ve výši 58 430,00 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 8 v domě č. 1597/7 na ul. Prošinova v Ostravě-
Zábřehu a ve výši 4 596,00 z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0276/7  
31

J. Š. - uzavření splátkového kalendáře

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s pí J. Š., ve výši 73 908,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení za užívání bytu č. 51 v domě č. 2855/1 na
ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu bez právního důvodu a ve výši 3 378,00 z titulu soudních nákladů v tomto
znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 77 286,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 500,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci prosinci 2015. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 52 měsíců, a to tak, že 51 měsíců bude splátka činit 1
500,00 Kč měsíčně, 52. měsíc bude poslední splátka ve výši 786,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není
povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku
zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi;

dle důvodové zprávy

0277/7  
32

Kontrola  plnění  usnesení  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  od  1.  zasedání,
konaného dne 13.11.2014, do 6. zasedání, konaného dne 12. 11. 2015

about:blank
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Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

kontrolu  plnění  usnesení  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  od  1.  zasedání,  konaného  dne
13.11.2014, do 6. zasedání, konaného dne 12. 11. 2015 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

400/13 ze dne  6. 12. 2012
457/16 ze dne    2. 5. 2013
633/21 ze dne 24.  4. 2014
 32/2   ze dne 18. 12. 2014
 48/2   ze dne 18. 12. 2014
 55/2   ze dne 18. 12. 2014
 71/3   ze dne    5.  3.  2015
 95/3   ze dne    5.  3.  2015
100/4   ze dne   4.   6. 2015
141/4   ze dne   4.   6. 2015
150/4   ze dne   4.   6. 2015
154/4   ze dne   4.   6. 2015
166/5   ze dne   3.   9. 2015
202/5   ze dne   3.   9. 2015
244/6   ze dne 12. 11. 2015

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

 12/1    ze dne  13. 11. 2014
 88/3    ze dne    5.  3.  2015
155/4    ze dne    4.  6. 2015
200/5    ze dne    3.  9. 2015
204/5    ze dne    3.  9. 2015
245/6    ze dne 12. 11. 2015

0278/7  
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Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu

stanoví

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro
rok 2016 dle předloženého návrhu

0279/7  
34

Zásady  pro  poskytování  pracovního volna  s  náhradou  mzdy  a  ušlého výdělku  neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

"Zásady  pro  poskytování  pracovního  volna  s  náhradou  mzdy  a  ušlého  výdělku  členům  Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni", pro rok 2016 dle
předloženého návrhu

0280/7  
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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 29. 10. 2015 do 30. 11. 2015

0281/7  
36

Zpráva KV ke kontrolnímu úkolu,  "prošetření všech výběrových řízení na vedoucí pracovníky
úřadu", dle usnesení zast.č. 0202/5 a návrh usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

zprávu Kontrolního výboru,  který  neshledal  porušení  dle  zákona v  rámci  průběhu výběrových řízení  na
vedoucí pracovníky úřadu od 13.11.2014 do 01.09.2015. (usnes. zast.č. 0202/5)
ukládá

tajemníkovi jmenovat  výběrové komise pro výběr ved. odborů a ved. oddělení ve složení 5ti členů, z nichž
právě 1 je člen zastupitelstva a zároveň člen KV.

0282/7  
37

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016,  včetně rozpočtového výhledu na
léta 2017 - 2019

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

1)  rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016 v členění
 
   - příjmy celkem                                      756 426   tis. Kč

about:blank
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   - financování                                            56 875   tis. Kč
   - celkové zdroje                                   813 301   tis. Kč
   - běžné výdaje                                       709 966   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                103 335    tis. Kč
   - celkové výdaje                                  813 301   tis. Kč

2)  závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016 dle předloženého
    návrhu

3)  použití  finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB na rok 2016
    dle předloženého návrhu  

4)  poskytnutí veřejné finanční podpory  na rok 2016 ve výši  3 100 tis. Kč
   
5)  poskytnutí finančního daru společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
       
6)  rozpočtový výhled na léta 2017-2019

7)  předkládání  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.2016  
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2016 včetně komentáře

about:blank
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about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava  bodu 2 usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 99/4 ze dne 4.
6. 2015 - návrh rozpočtových opatření  rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

-zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hodpodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11 o 3 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, UZ 11 o 900 tis. Kč

about:blank
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