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Přehled usnesení 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu, ze dne 17. 3. 2016 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0283/8 1. Návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda (Bc. Martin Bednář, starosta)

0284/8 2. Výsledky kontroly jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na jeho 5. zasedání (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0285/8 3. Výsledky kontroly jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na jeho 6. a 7. zasedání (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0286/8 4. Odpověď na opakovaný podnět dle ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (Bc. Martin Bednář, starosta)

0287/8 5. Vyhodnocení činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 12. 2015 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0288/8 6. Informace o činnosti rady a starosty městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

0289/8 7. D.K.- odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0290/8 8. P. Š - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0291/8 9. P.P. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0292/8 10. P.Z.- odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0293/8 11. T.K., E.K. - žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

0294/8 12. V. S., Dubina - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0295/8 13. V. S., Hrabůvka - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0296/8 14. Návrh rozpočtových opatření č. 8/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0297/8 15. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2016 (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

0298/8 16. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0299/8 17. Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0300/8 18. Dodatek č. 1 k Příloze č. 3  ke zřizovací listině Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0301/8 19. Podání žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" (Bc. František Dehner, místostarosta)

0302/8 20. Podání žádosti o dotaci pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z
Operačního programu Životní prostředí (Bc. František Dehner, místostarosta)

0303/8 21. Podání žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" (Bc. František Dehner, místostarosta)

0304/8 22. Předfinancování a spolufinancování projektu  "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

0305/8 23. Předfinancování a spolufinancování „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“ (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

0306/8 24. Schválení předložení záměru bezbariérové trasy do Národního rozvojového programu mobility pro všechny
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

0307/8 25. Podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" (Bc. František Dehner,
místostarosta)

0308/8 26. Podání žádosti o dotaci na projekt "Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského
obvodu Ostrava-Jih" (Bc. František Dehner, místostarosta)

0309/8 27. Odpis pohledávky po zemřelém (A. Š.) (Markéta Langrová, člen rady)

0310/8 28. Prominutí ušlého nájemného a nedoplatku vyúčtování služeb za byt č. 55, na ul.Čujkovova 1715/23, O.-Zábřeh
(dědicové po zemřelém nájemci p. J. M. (Markéta Langrová, člen rady)

0311/8 29. Žádost o uzavření splátkového kalendáře  (P. G., G. R.) (Markéta Langrová, člen rady)

0312/8 30. Vymezení strategického obecního domovního a bytového fondu. (Markéta Langrová, člen rady)

0313/8 31. Nabytí darem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krakovská x Mitušova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0314/8 32. Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0315/8 33. Prodej pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0316/8 34. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0317/8 35. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0318/8 36. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

about:blank

2 z 13 22.3.2016 7:48



0319/8 37. Prominutí úroků z prodlení (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0320/8 38. Stanovisko k odejmutí svěřených pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Smrčkova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0321/8 39. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú. Hrabůvka ul. Horní 5 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0322/8 40. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0323/8 41. Stanovisko k záměru prodeje části svěřeného pozemku a nesvěřených pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Závodní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0324/8 42. Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská  x Rudná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0325/8 43. Záměr prodeje části pozemku st.p.č. 565 a části pozemku st.p.č. 189, jehož součástí je rodinný dům č.p. 239 v
k.ú. Hrabůvka, ulice Úlehlova 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0326/8 44. Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0327/8 45. Prodej pozemku p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0328/8 46. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0329/8 47. Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0330/8 48. Úprava stávající Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih (Věra Válková,
místostarostka)

0331/8 49. Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti  V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh (Bc.
František Dehner, místostarosta)
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0283/8  
1

Návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení místního referenda o otázkách:

1. Souhlasíte s tím, aby došlo ke sloučení Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizace a Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova 16, příspěvkové
organizace?    
2.  Souhlasíte  s tím,  aby  k  jakýmkoliv  rozhodnutím  ze  strany  Rady a  Zastupitelstva  městského obvodu
Ostrava-Jih, týkajícím se slučování nebo rušení základních a mateřských škol na území městského obvodu
Ostrava-Jih, bylo ze strany Rady a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih přistoupeno vždy až po
předchozím veřejném projednání s občany a zpracování odborné koncepce nezávislou třetí osobou?
stanoví

v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, den konání místního referenda o navržených otázkách na  30. 4. 2016
a dobu hlasování od 10.00 do 18.00 hodin.
stanoví

v souladu s ust. § 27 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů,  ve znění pozdějších předpisů,  odměnu předsedovi okrskové a předsedovi místní komise ve výši
 1400 Kč a členovi okrskové  a členovi místní komise ve výši  1100 Kč.
ukládá

starostovi městského obvodu
1) informovat zmocněnce přípravného výboru o usneseních přijatých dle tohoto materiálu,
2) zajistit zveřejnění usnesení dle tohoto materiálu na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

0284/8  
2

Výsledky kontroly jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na jeho 5. zasedání

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o výsledku kontroly ve věci dodržování zákona o obcích
a souhlasí

s navrhovanými opatřeními k nápravě

0285/8  
3

Výsledky kontroly jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na jeho 6. a 7. zasedání

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o  výsledku  kontroly  ve  věci  dodržování  ustanovení  zákona  o  obcích  a  zákona  o  rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
a souhlasí

s navrhovanými opatřeními k nápravě

0286/8  
4

Odpověď na opakovaný podnět dle ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. J. N.  dle  ustanovení § 16 zákona o obcích
a souhlasí

s návrhem upravené odpovědi jmenovanému

0287/8  
5

Vyhodnocení činnosti výborů  Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k 31. 12. 2015

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

- informativní zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih k datu 31. 12. 2015
- plán práce jednotlivých výborů na I. pololetí 2016

0288/8  
6

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 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016

about:blank
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0289/8  
7

D.K.- odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p D. K.,  ve výši 7 771,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 194 378,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 44 na ul. Lumírova 5/485 v Ostravě-Výškovicích
a ve výši 2 400,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0290/8  
8

P. Š - odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí P. Š., ve výši 28 139,30 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 89 136,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. Adamusova 9 v Ostravě-Hrabůvce a ve
výši 6 318,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0291/8  
9

P.P. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p P. P., ve výši 32 715,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 149 560,30 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 11 na ul. Klegova 74/1032 v Ostravě-Hrabůvce a
ve výši 3 820,- Kč z titulu soudních nákladů

dle důvodové zprávy

0292/8  
10

P.Z.- odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za p P. Z., ve výši 42 114,50 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 277 885,- Kč z titulu
dlužného  nájemného  a  služeb  spojených s  užíváním  bytu č.  7  na  ul.  Adamusova  1027/13 v  Ostravě-
Hrabůvce a ve výši 8 140,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0293/8  
11

T.K., E.K. - žádost o splátkový kalendář

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

uzavřít splátkový kalendář

s p T. K. a pí E. K., ve výši 82 248,03 Kč s přílušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 3 na ul. Jubilejní č.p. 529/81 v Ostravě-Hrabůvce a ve ve výši 8 668,- Kč z titulu soudních
nákladů v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 90 916,03 Kč formou pravidelných splátek ve výši 1
560,- Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci březnu 2016. Při takto stanovených
splátkách dojde k úhradě pohledávky za 59 měsíců, a to tak, že 58 měsíců bude částka činit 1 560,- Kč
měsíčně, 59. měsíc bude poslední splátka ve výši 436,03 Kč (splácení nepřesáhne 60 měsíců, které jsou
určeny Statutem města Ostravy č.  14/2013,  čl.  7,  bod 3,  písm. g),  s tím, že dostanou-li  se dlužníci  do
prodlení byť i částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatný celý dluh. Věřitel pak není povinen
dlužníky  dále  jakýmkoliv  způsobem  upomínat  o  zaplacení  a  může  bez dalšího  požadovat  po  dlužnících
zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi,

dle důvodové zprávy

0294/8  
12

V. S., Dubina - odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

about:blank
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za p V. S., ve výši 113 376,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 501 328,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 22 na ul. J. Matušky 1/27 v Ostravě-Dubině a ve
výši 14 044,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0295/8  
13

V. S., Hrabůvka - odpis pohledávek s příslušenstvím

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí V. S., ve výši 263 818,- Kč s příslušenstvím  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu č. 6 na ul. Kašparova 16/1414 v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 12 780,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

0296/8  
14

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 600 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1150 o 4 600 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 32 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1148 o 16 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1149 o 15 500 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 96 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1139 o 96 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 450 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 350 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 1 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171, ORG dle důvodové zprávy o 300 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 7 718 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1136 o 6 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6122, ORG 1136 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5137, ORG 1136 o 518 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 463 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6173, pol. 51xx o 1 170 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6173, pol. 50xx o 2 060 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6173, pol. 51xx o 33 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6173, pol. 51xx o 200 tis. Kč

8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 947 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6409, pol. 5909 o 4 947 tis. Kč

9)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 1 500 tis. Kč

0297/8  
15

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v  oblasti  sociální péče pro rok 2016 dle příloh
předloženého materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

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

0298/8  
16

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání, kultury,
sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  poskytnutí  veřejné  finanční  podpory-účelových  dotací  v  oblasti  školství,  kultury,  sportu,  prevence
krmininality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016 dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí

s návrhem smluv o poskytnutí účelové dotace
zmocňuje

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

0299/8  
17

Změna Přílohy č.  3  a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

změnu Přílohy  č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře,
jejichž zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k 31.12.2015 k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím, dle důvodové zprávy:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
schvaluje

změnu  Přílohy č. 3 a její úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřská školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova  16,  příspěvkové  organizace,  jejíž  zřizovatelem  je  Statutární  město  Ostrava,  Městský  obvod
Ostrava-Jih od 1.1.2016 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a člena rady Městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Adama Rykalu k podpisu Přílohy č. 3 ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových organizací

0300/8  
18

Dodatek č. 1 k Příloze č. 3  ke zřizovací listině Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

Dodatek č. 1 k Příloze  č. 3 zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a člena rady Městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Adama Rykalu k  podpisu Dodatku č.  1 k Příloze č.  3 ke zřizovací listině výše uvedené příspěvkové
organizace

0301/8  
19

Podání žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic"

Zastupitelstvo městského obvodu

about:blank
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schvaluje

podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt "Mateřské školy bez hranic" ke spolufinancování z programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko

0302/8  
20

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt.  Vajdy 6,  Ostrava-Zábřeh" ke
spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování
z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 - Energetické úspory

0303/8  
21

Podání žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin"

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

podat žádost o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" v rámci Operačního programu Životní
prostředí, specifického cíle 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

0304/8  
22

Předfinancování a spolufinancování projektu  "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

v  případě  úspěšnosti  žádosti  o  dotaci  pro  projekt  "Revitalizace  ZŠ  Kosmonautů  15,  Ostrava-Zábřeh"
předfinancování projektu ve výši 11 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 6 600
tis. Kč

0305/8  
23

Předfinancování a spolufinancování „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10,  Ostrava-
Výškovice“

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

v případě úspěšnosti žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-
Výškovice" předfinancování projektu ve výši 9 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve
výši 4 600 tis. Kč

0306/8  
24

Schválení předložení záměru bezbariérové trasy do Národního rozvojového programu mobility
pro všechny

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s návrhem bezbariérové trasy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
rozhodlo

předložit  záměr  bezbariérové  trasy  uvedené v  příloze  č.  1 tohoto  materiálu do Národního  rozvojového
programu mobility pro všechny

0307/8  
25

Podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6"

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" ke
spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu

0308/8  
26

Podání žádosti o dotaci na projekt "Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do
úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih"

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt "Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do
úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih" ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost

0309/8  
27

Odpis pohledávky po zemřelém (A. Š.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

odepsat pohledávku po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- po panu A. Š., za pronájem ubytovací místnosti  na ul. U Učiliště 685/7, Ostrava-Kunčice, ve výši 7.939,52
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 44.986,90 Kč s příslušenstvím za nedoplatky vyúčtování služeb, za
pronájem ubytovací místnosti na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice, ve výši 5.766,00 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 3.450,00 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

about:blank
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0310/8  
28

Prominutí  ušlého nájemného a  nedoplatku  vyúčtování  služeb  za  byt  č.  55,  na  ul.Čujkovova
1715/23, O.-Zábřeh (dědicové po zemřelém nájemci p. J. M.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o prominutí ušlého nájemného a nedoplatku  vyúčtování služeb za bezesmluvní užívání bytu č. 55 na ul.
Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, dědicům L. H., bytem Krestova 1303/34, Ostrava-Hrabůvka, J.  M.,
bytem Volgogradská 2445/60, Ostrava-Zábřeh a Z. M.,  bytem Kubínova 394/58, Ostrava-Heřmanice (po
zemřelém nájemci p. J. M., nar. 16.03.1947, zemř. 08.01.2013), v celkové výši 54.663 Kč s příslušenstvím,
dle důvodové zprávy

0311/8  
29

Žádost o uzavření splátkového kalendáře  (P. G., G. R.)

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neuzavřít splátkový kalendář:
- s pí P. G. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem, nedoplatku vyúčtování služeb
spojených s bydlením  a  poplatku,  úroku z prodlení  za  pozdní  úhradu nájemného  a  služeb spojených s
nájmem, za byt na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši
1.000 Kč, a to po dobu 48 měsíců, poslední 49. splátka je stanovena ve výši 150 Kč,
- s pí G. R. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem, za byt na ul. J. Škody 183/4,
Ostrava-Dubina, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 45 měsíců, poslední
46. splátka je stanovena ve výši 822 Kč, dle důvodové zprávy

0312/8  
30

Vymezení strategického obecního domovního a bytového fondu.

Zastupitelstvo městského obvodu

revokuje

část  usnesení  č.  0335/11ze  dne  16.6.2012,  kterým  vzala  na  vědomí  vymezení  strategického  obecního
domovního a  bytového fondu, který je určen k trvalému vynětí z prodeje, a to v rozsahu dle přílohy č. 1
materiálu.
bere na vědomí

vymezení strategického obecního domovního a bytového fondu, který je určen k trvalému vynětí z prodeje,
a to v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu.

0313/8  
31

Nabytí darem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krakovská x Mitušova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o  nabytí  darem  části  pozemku  p.p.č.  368/18  ostatní  plocha,  jiná  plocha  dle  geometrického  plánu  č.
1133-276/2009 ze dne 9.10.2009 oddělené a nově označené jako p.p.č. 368/25 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 569 m² v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Krakovská x Mitušova, se všemi součástmi a příslušenstvím,
od Moravskoslezského kraje, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih a uzavřít s Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, 28. října 117, 702 00 Ostrava, darovací
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0314/8  
32

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

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat část pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, která byla oddělena
geometrickým plánem č. 1047-68/2015 ze dne 23.4.2015 a nově označena jako pozemek parc.č. 793/426
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2, pod zadním vstupem bytového domu ve vlastnictví kupujícího,
za kupní cenu ve výši 29.660 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
1.210 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, do vlastnictví
Bytového družstva  Výškovická 174,  IČ: 01994964,  Výškovická  484/174,  700 30 Ostrava  -  Výškovice  a
uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy materiálu

0315/8  
33

Prodej pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

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,  do  vlastnictví  Českomoravské  myslivecké
jednoty,  z.s.  -  okresního mysliveckého  spolku Ostrava,  IČ:  67777511,  se  sídlem  Starobělská  461/103,
Zábřeh,  700 30 Ostrava,  za  celkovou kupní  cenu ve výši  332.654,- Kč,  za  podmínky  úhrady  správního
poplatku za  vklad vlastnického  práva do katastru nemovitostí  v  zákonné  výši  a  nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 2.950,- Kč  a  uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0316/8  
34

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

Zastupitelstvo městského obvodu

about:blank
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rozhodlo

prodat pozemek parc.č. 715/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Hýlova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava  – Jih,  do
vlastnictví majitelů řadového rodinného domu, A. a V. H. (SJM), oba bytem Řadová 293/76, 700 30 Ostrava
- Výškovice, za kupní cenu 61.920 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 1.500 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uzavřít
kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

0317/8  
35

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st. p.č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 247 m2 pod bytovým domem v cizím
vlastnictví na ul. Jugoslávská č. p. 2989 č. or. 18c, k.ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví statutárního města
Ostravy,  svěřený  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  do  vlastnictví  DRUŽSTVA  JUGOSLÁVSKÁ  2989,  IČ:
25369865,  se  sídlem  Jugoslávská  18c/2989,  Ostrava-Zábřeh  za  kupní  cenu,  stanovenou  znaleckým
posudkem jako cena obvyklá, ve výši 130.910,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého
posudku  ve  výši  1.250,-  Kč  a  úhrady  správního  poplatku  za  vklad  vlastnického  práva  do  katastru
nemovitostí kupujícím a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

0318/8  
36

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st. p.č. 2047 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 136 m2 pod bytovým domem v cizím
vlastnictví na ul. Krylovova č. p. 1722 č. or. 23, k.ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRYLOVOVA 23, IČ:
25394762, se sídlem Krylovova 1722/23, Ostrava-Zábřeh za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem
jako cena obvyklá, ve výši 122.190,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 968,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupujícím a
uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

0319/8  
37

Prominutí úroků z prodlení

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

neprominout pohledávku - úroky z prodlení ve výši 86.000,- Kč vzniklé neuhrazením nájemného v termínech
splatnosti společností AUTOMONT CSW, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Bělský Les, Horní 3023/122, IČ: 410
34 511

0320/8  
38

Stanovisko k odejmutí svěřených pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x
Smrčkova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k záměru města odejmout ze svěření městskému obvodu pozemky parc.č. 883/5 orná
půda (ZPF) o výměře 6381 m2 a parc.č.  885/8 orná půda (ZPF) o výměře 792 m2 v k.ú.  Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

0321/8  
39

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú. Hrabůvka ul. Horní 5

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 225/7 ostatní plocha, zeleň o výměře
cca 18 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

0322/8  
40

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 340/35 v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné  stanovisko  k  záměru  města  prodat  část  pozemku  p.p.č.  340/35  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace  o  výměře  cca  125 m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice  Sámova,  ve  vlastnictví  statutárního  města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

about:blank

10 z 13 22.3.2016 7:48



0323/8  
41

Stanovisko k záměru prodeje části svěřeného pozemku a nesvěřených pozemků v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Závodní

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

a)  nesouhlasné  stanovisko  k  záměru města  prodat  část  pozemku 155/9 orná  půda  v  rozsahu  daném
zákresem o max. výměře 100 m2 a pozemek p.p.č. 3000/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Závodní, nesvěřené městskému obvodu Ostrava – Jih

b) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku 172/4 ostatní plocha, jiná plocha v rozsahu
daném zákresem o max. výměře 1000 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Závodní, svěřený
městskému obvodu Ostrava – Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemků

0324/8  
42

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská  x Rudná

Zastupitelstvo městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.p.č. 613/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 1921 m2 a st.p.č. 6171 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Plzeňská x Rudná, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih

a
žádá

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené pozemky

0325/8  
43

Záměr prodeje části pozemku st.p.č. 565 a části pozemku st.p.č. 189, jehož součástí je rodinný
dům č.p. 239 v k.ú. Hrabůvka, ulice Úlehlova 4

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

o záměru prodat část pozemku  st.p.č. 565 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m² a část pozemku
st.p.č.  189 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m²,  odměřené geometrickým plánem pro změnu
hranic pozemku č. 1272-140/2012 ze dne 16.5.2013 a označené jako pozemek st.p.č. 189 zastavěná plocha
a nádvoří  o výměře  351 m²,  jehož součástí  je  stavba – rodinný dům č.p.  239,  včetně vedlejší  stavby,
terénních úprav a okrasných porostů v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Úlehlova 4,  ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0326/8  
44

Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat část pozemku p. p.č. 654/79 dle geometrického plánu označená jako st. p. č. 6615 o výměře 10 m2
pod přístavbou lodžií k bytovému domu v cizím vlastnictví na ul. Jižní č. p. 2163 č. or. 19, k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  z vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih,  do vlastnictví
Bytového družstva Jižní 19, IČ: 27805522, se sídlem Jižní 2163/19, Ostrava-Zábřeh za kupní cenu,  ve výši
9.990,- Kč,  za podmínky úhrady nákladů na zpracování  znaleckého posudku ve výši  968,- Kč a úhrady
správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí kupujícím a uzavřít kupní smlouvu
ve znění přílohy předloženého materiálu

0327/8  
45

Prodej pozemku p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek p.p.č. 485/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti
KALPA s.r.o., IČO: 258 37 885, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, za kupní
cenu  ve  výši  99.360,-  Kč  +  zákonná  sazba  DPH,  za  podmínky  úhrady  správního  poplatku  za  vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve
výši 3.000,- Kč + zákonná sazba DPH a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0328/8  
46

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Pavlovova

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

prodat pozemek st.p.č. 6606 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  svěřený  městskému  obvodu  Ostrava  -  Jih,  do
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035,  se sídlem Děčín,  Děčín IV-Podmokly,  Teplická
874/8,  za  celkovou  kupní  cenu  ve  výši  8.350,-  Kč  +  zákonná  sazba  DPH,  za  podmínky  úhrady  za
prokazatelné bezesmluvní užívání dotčeného pozemku ve výši 45,- Kč/m2/rok od 27.1.2014 do dne uzavření
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kupní smlouvy, správního poplatku za vklad  vlastnického práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč + zákonná sazba DPH, tj. celkem 1.815,- Kč a
uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0329/8  
47

Zásady  pro  prodej  domů,  bytů,  nebytových  prostorů  a  souvisejících  pozemků  z  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

rozhodlo

1. zrušit Zásady prodeje prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků v majetku
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, schválené usnesením zastupitelstva
městského obvodu č. 770/17 ze dne 26.4.2001 ve znění pozdějších změn a doplňků

2. vydat s účinností od 1.4.2016 zásady ZAS 2016, Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a
souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
ve znění přílohy předloženého materiálu

0330/8  
48

Úprava stávající Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih

Zastupitelstvo městského obvodu

schvaluje

úpravu stávající  Zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace  Technické  služby  Ostrava-Jih dle  předloženého
znění, upravenou o znění článku III. odst. 2.písm. t) a u).

0331/8  
49

Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti  V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava -
Zábřeh

Zastupitelstvo městského obvodu

souhlasí

s  podáním  žádosti  o  poskytnutí  podpory  pro  projekt  "Zateplení  fasády  a  střech  objektu  občanské
vybavenosti  V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní
prostředí
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

about:blank
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