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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 10.09.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0240/ZMOb-JIH/1822/10 OPVO/ZMOb/0
006/20 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 

0241/ZMOb-JIH/1822/10 OPR/ZMOb/00
07/20 

Žádost o splátkový kalendář - P. F. 

0242/ZMOb-JIH/1822/10 OPR/ZMOb/00
08/20 

Petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková 
organizace, ve věci plánované výstavby Domova 
pro osoby se zdravotním postižením MIKASA 
na ul.Srbská v Ostravě-Výškovicích 

0243/ZMOb-JIH/1822/10 OFR/ZMOb/00
07/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-
Jih za období leden-červen 2020 a návrh 
aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu 
na léta 2021 - 2023 

0244/ZMOb-JIH/1822/10 OFR/ZMOb/00
06/20 

Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 150 mil. Kč 
na opravy a modernizaci bytového fondu 

0245/ZMOb-JIH/1822/10 OFR/ZMOb/00
08/20 

Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč 
na předfinancování dotačních projektů městského 
obvodu Ostrava-Jih 

0246/ZMOb-JIH/1822/10 OBH/ZMOb/00
03/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné 
působnosti 

0247/ZMOb-JIH/1822/10 OSK/ZMOb/00
14/20 

Dodatek č. 1 zřizovacích listin základních 
a mateřských škol 

0248/ZMOb-JIH/1822/10 OSK/ZMOb/00
16/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny a odejmutí nemovitých 
věcí ze svěření Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 4, příspěvkové organizaci 

0249/ZMOb-JIH/1822/10 OSK/ZMOb/00
17/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

0250/ZMOb-JIH/1822/10 OSK/ZMOb/00
13/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

0251/ZMOb-JIH/1822/10 OSK/ZMOb/00
15/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
KZOJ 

0252/ZMOb-JIH/1822/10 OSK/ZMOb/00
18/20 

Žádost - schválení změn v projektu „Školka plná her 
a nápadů“ 

0253/ZMOb-JIH/1822/10 OSK/ZMOb/00
19/20 

Žádost - schválení změn v projektech spolků 
Březinka, z. s. a Vokální ansámbl NOTABENE z.s. 

0254/ZMOb-JIH/1822/10 SOC/ZMOb/00
06/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních 
služeb Jih, příspěvkové organizace 

0255/ZMOb-JIH/1822/10 ODK/ZMOb/00
05/20 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace 

0256/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
35/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 
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0257/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
36/20 

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

0258/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
32/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

0259/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
30/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbám garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

0260/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
37/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě, jiná stavba, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

0261/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
33/20 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

0262/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
34/20 

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

0263/ZMOb-JIH/1822/10 OMJ/ZMOb/00
38/20 

Záměr na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 

0264/ZMOb-JIH/1822/10 IA/ZMOb/0001/
20 

Zpráva Kontrolního výboru ZMOb Ostrava-Jih 
za 1. pol. 2020 
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(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0006/20 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0240/ZMOb-JIH/1822/10 

OPVO 

k usnesení č. 3054/RMOb-JIH/1822/53 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0007/20 
Žádost o splátkový kalendář - P. F. 
  
Usnesení číslo: 0241/ZMOb-JIH/1822/10 

OPR 

k usnesení č. 3144/RMOb-JIH/1822/54 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, pro zaplacení dlužné částky ve výši 19 877 Kč 
s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužného nájemného, skutečně spotřebovaných služeb 
za rok 2018, 2019 a refakturace spojeného s užíváním bytu č. XX v domě č.p.XX č.or. X na ulici 
V. Vlasákové, Ostrava-Dubina splátkový kalendář ve formě notářského zápisu s doložkou 
vykonatelnosti, a to tak, že umožní uhradit vzniklý závazek v pravidelných měsíčních splátkách 
ve výši 800 Kč vždy k 25. dni měsíce, ve které jsou splátky splatné, když první splátka se stanoví 
v měsíci, kdy dojde k podpisu notářského zápisu. 

Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 25 měsíců, a to tak, že 24 měsíců 
bude splátka činit 800 Kč měsíčně, 25. měsíc bude poslední splátka ve výši 677 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. 

Příslušenství bude vyčísleno ke dni podpisu notářského zápisu a dále od podpisu notářského 
zápisu do úplného zaplacení předmětu plnění počítané z jeho neuhrazené části ve výši stanovené 
zákonem se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli za kalendářní měsíc, ve kterém vzniknou, a to vždy 
do posledního dne měsíce, ve kterém vzniknou, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0008/20 
Petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvková organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním 
postižením MIKASA na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 0242/ZMOb-JIH/1822/10 

OPR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
petici zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková 
organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním postižením MIKASA 
na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 

  
2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na petici v předloženém znění 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0007/20 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-červen 2020  
a návrh aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023 
  
Usnesení číslo: 0243/ZMOb-JIH/1822/10 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2020 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 30.06.2020 

  
2) schvaluje 

  
aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2023 ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0006/20 
Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 150 mil. Kč na opravy a modernizaci bytového 
fondu 
  
Usnesení číslo: 0244/ZMOb-JIH/1822/10 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

 
požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru pro městský obvod Ostrava-Jih 
na opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 150 mil. Kč 
  

  
2)  schvaluje 

 
základní parametry úvěru na opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu Ostrava-
Jih: 

- účel úvěru: opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu Ostrava-Jih 

- objem úvěru: 150 mil. Kč 

- délka úvěru: 15 let od podpisu smluvní dokumentace 

- čerpání úvěru (v Kč): 

Období I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem za 

rok 

2021 38 700 000 10 000 000 10 000 000 6 000 000 64 700 000

2022 35 700 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 50 700 000

2023 20 000 000 5 000 000 5 000 000 4 600 000 34 600 000

- předpokládané ukončení čerpání úvěru: do 31.12.2023 

- délka splácení úvěru: 15 let 

- počátek splácení úvěru: březen 2021 

- frekvence splácení jistiny: čtvrtletně 

- frekvence splácení úroků: čtvrtletně 

- forma splácení: oddělené splácení jistiny a úroků 

- forma splácení jistiny (v Kč): 

Období I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem za 

rok 

2021 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

2022 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

2023 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

2024 - 2035 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000
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- typ úrokové sazby: pevná (fixní) 

- možnost předčasného splacení: ano 

- závazková provize (rezervace zdrojů): bez závazkové provize 

- zajištění úvěru: bez zajištění (pouze ratingem města) 

- možnost nedočerpání úvěru: ano 

- možnost mimořádných splátek: ano 

  
3)  ukládá 

 
starostovi městského obvodu požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru 
pro městský obvod Ostrava-Jih na opravy a modernizace bytového fondu městského obvodu 
Ostrava-Jih ve výši 150 mil. Kč 

  
  Vyřizuje Bc. Martin Bednář, T: 30.09.2020
 Starosta 
 

 

(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0008/20 
Žádost o schválení přijetí úvěru ve výši 30 mil. Kč na předfinancování dotačních 
projektů městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0245/ZMOb-JIH/1822/10 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru pro městský obvod Ostrava-Jih 
na předfinancování dotačních projektů městského obvodu Ostrava-Jih ve výši 30 mil. Kč 

  
2) schvaluje 

  
základní parametry úvěru na předfinancování dotačních projektů městského obvodu Ostrava-Jih:

- účel úvěru: předfinancování dotačních projektů městského obvodu Ostrava-Jih 

- druh a výše úvěru: závazná úvěrová linka s limitem 30 mil. Kč 

- splatnost úvěru: 3 roky od podpisu smluvní dokumentace 

- čerpání úvěru: postupně nebo jednorázově s tím, že bude možné tyto finanční prostředky 
bez poplatků a sankcí kdykoliv splatit či opětovně čerpat 

- splácení úvěru: formou přijatých dotací nejpozději však ke konečnému datu splatnosti úvěru 
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- forma splácení: oddělené splácení jistiny a úroků 

- forma splácení úroků: měsíčně nebo čtvrtletně 

- typ úrokové sazby: pohyblivá (1M nebo 3M PRIBOR) 

- možnost předčasného splacení: ano 

- poplatek za zpracování a správu úvěru: bez poplatku 

- závazková provize (rezervace zdrojů): bez závazkové provize 

- zajištění úvěru: bez zajištění (pouze ratingem města) 

- možnost nedočerpání úvěru: ano 

- možnost mimořádných splátek: ano  

  
3) ukládá 

  
starostovi městského obvodu požádat statutární město Ostrava o schválení přijetí úvěru 
pro městský obvod Ostrava-Jih na předfinancování dotačních projektů městského obvodu 
Ostrava-Jih ve výši 30 mil. Kč 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.09.2020
 starosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0003/20 
Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 
  
Usnesení číslo: 0246/ZMOb-JIH/1822/10 

OBH 

k usnesení č. 3205/RMOb-JIH/1822/54 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti Magistrátu města Ostravy 
ze dne 14.07.2020, č.j. SMO/349200/20/MJ/Bre, ve věci podnětu občana připojený v Příloze 
č. 1, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0014/20 
Dodatek č. 1 zřizovacích listin základních a mateřských škol 
  
Usnesení číslo: 0247/ZMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
s účinností od 01.10.2020 dodatek č. 1 zřizovací listiny: 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové organizace, 
se sídlem A.Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, se sídlem 
Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V.Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, 

- Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace, se sídlem 
Františka Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace, 
se sídlem B.Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 70978352, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČO 70631760, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace, 
se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, 
se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344, 
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- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace, 
se sídlem Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786, 

- Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, 

- Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855, 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, 

- Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, se sídlem 
Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871, 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880, 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvkové organizace, se sídlem 
F.Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821, 

2) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a místostarostku městského obvodu 
Ostrava-Jih Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Dodatku č. 1 zřizovacích listin 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0016/20 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny a odejmutí nemovitých věcí ze svěření Mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0248/ZMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
- Dodatek č. 1 zřizovací listiny 

- odejmutí ze svěření pozemek p.č.st. 2127, jehož součástí je stavba č.p. 1821 

- Úplné znění přílohy č. 1 zřizovací listiny 
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s účinností od 01.10.2020 u Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, 
dle důvodové zprávy 

  
2) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a místostarostku městského obvodu 
Ostrava-Jih Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Dodatku č. 1 

  
3) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a místostarostu městského obvodu 
Ostrava-Jih Ing. Otakara Šimíka k podpisu Úplného znění přílohy č. 1 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0017/20 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0249/ZMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
s účinností od 01.10.2020 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 73184560, dle důvodové zprávy 

  
2) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a místostarostku městského obvodu 
Ostrava-Jih Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Dodatku č. 1 zřizovací listiny Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0013/20 
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 0250/ZMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Dodatek Přílohy č. 3 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Ostrava–Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace, se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-
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Hrabůvka, IČO 70631743 a Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029863, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) zmocňuje 

  
starostu Bc. Martina Bednáře a místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Dodatků 
k Příloze č. 3 ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových organizací 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0015/20 
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření KZOJ 
  
Usnesení číslo: 0251/ZMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Dodatek č. 1 Přílohy č. 3 ke zřizovací listině Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře a místostarostku městského obvodu 
Ostrava-Jih Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Dodatku č. 1 Přílohy č. 3 ke zřizovací listině 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0018/20 
Žádost - schválení změn v projektu „Školka plná her a nápadů“ 
  
Usnesení číslo: 0252/ZMOb-JIH/1822/10 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o změně názvu a přesunu akcí spolku ZAHRADA DĚTÍ, spolek, Staňkova 153/33, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70313059 dle důvodové zprávy a přiložené žádosti 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0019/20 
Žádost - schválení změn v projektech spolků Březinka, z. s. a Vokální ansámbl 
NOTABENE z.s. 
  

OŠK 
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Usnesení číslo: 0253/ZMOb-JIH/1822/10 
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o změně názvu a přesunu akcí spolku Březinka, z. s., Březinova 1383/52, 70030 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 07114079 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

  
2) rozhodlo 

  
o změně názvu a přesunu akcí spolku Vokální ansámbl NOTABENE z.s., Aloise Gavlase 34/6, 
70030 Ostrava-Dubina, IČO 06913636 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0006/20 
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0254/ZMOb-JIH/1822/10 

SOC 

k usnesení č. 3117/RMOb-JIH/1822/53 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace, se sídlem 
Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 s účinnosti od 01.10.2020, 
dle Přílohy č. 2 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0005/20 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0255/ZMOb-JIH/1822/10 

ODK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
dodatek č. 1 zřizovací listiny organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 66739331, s účinností 
od 01.10. 2020, dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0035/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0256/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 3169/RMOb-JIH/1822/54 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 793/102 ostatní plocha, zeleň, oddělenou geometrickým plánem 
pro rozdělení pozemku č. 1226-23/2020 a nově označenou jako pozemek parc.č. 793/456 ostatní 
plocha, zeleň o výměře 38 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, do podílového spoluvlastnictví, 
a to podíl o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 793/456 v k. ú. Výškovice u Ostravy XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX a podíl o velikosti ½ pozemku 
parc.č. 793/456 v k. ú. Výškovice u Ostravy XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX,  za kupní cenu ve výši 24 050 Kč za podmínky, že kupující uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2 100 Kč, náklady na zpracování 
geometrického plánu ve výši 6 776 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
v zákonné výši 

a vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí ve prospěch 
statutárního města Ostravy jako vlastníka vedení veřejného osvětlení a vodovodního řadu, 
a to v rozsahu celého pozemku parc.č. 793/456 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 5 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0036/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova 
  
Usnesení číslo: 0257/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 3168/RMOb-JIH/1822/54 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 715/6 ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou geometrickým plánem 
pro rozdělení pozemku č. 1227-101/2020 a nově označenou jako pozemek parc.č. 715/343 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, k. ú. Výškovice u Ostravy, do podílového 
spoluvlastnictví, a to podíl o velikosti 1/2 pozemku parc.č. 715/343 v k. ú. Výškovice u Ostravy 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX a podíl o velikosti 
½ pozemku parc.č. 715/343 v k. ú. Výškovice u Ostravy XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu ve výši 15 270 Kč za podmínky, že kupující 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2 100 Kč a správní poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 5 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0032/20 
Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 0258/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 2962/RMOb-JIH/1822/52 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p.p.č. 215/36 zahrada o výměře 51 m² v k. ú. Hrabůvka, do společného jmění 
manželů XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXX, oba bytem XXXXX 
XXXXX Ostrava-XXXXX, za kupní cenu ve výši 28 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 200 Kč a správní poplatek za vklad práv 
do katastru nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka vodovodního řadu, spočívající v povinnosti povinných trpět 
umístění, provozování a udržování vodovodního řadu, a to v rozsahu celého pozemku 
p.p.č. 215/36 v k. ú.  Hrabůvka, na dobu neurčitou, za úhradu v celkové výši 100 Kč 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0030/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám 
garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0259/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 2850/RMOb-JIH/1822/50 
k usnesení č. 2977/RMOb-JIH/1822/52 
k usnesení č. 3185/RMOb-JIH/1822/54 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže uvedeným nemovitým věcem -
stavbám stojících na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeným městskému 
obvodu Ostrava-Jih: 

1. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 1993/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2644 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3651 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

4. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3717 v k. ú. Zábřeh nad Odrou  
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0037/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě, jiná 
stavba, v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0260/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 2898/RMOb-JIH/1822/51 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci stavbě bez čp/če, jiná 
stavba, stojící na pozemku p.č.st. 6127, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0033/20 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 0261/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 3090/RMOb-JIH/1822/53 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.č.st. 2285, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 6 m2, v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města 
neprodat uvedený pozemek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0034/20 
Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
  
Usnesení číslo: 0262/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 2978/RMOb-JIH/1822/52 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 10.9.2020 pro „Základní 
školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70631735“ ve znění přílohy č. 1 tohoto 
materiálu 
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2) zmocňuje 

  
místostarostu Ing. Otakara Šimíka k podpisu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0038/20 
Záměr na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0263/ZMOb-JIH/1822/10 

OMJ 

k usnesení č. 3160/RMOb-JIH/1822/54 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 2086/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za podmínky vydání předchozího 
souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
IA/ZMOb/0001/20 
Zpráva Kontrolního výboru ZMOb Ostrava-Jih za 1. pol. 2020 
  
Usnesení číslo: 0264/ZMOb-JIH/1822/10 

IA 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Zprávu z Kontrolního výboru ZMOb Ostrava-Jih za 1. pol. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
2) žádá 

  
RMOb Ostrava-Jih, aby sledovala odstraňování vad a nedodělků, popřípadě záručních oprav 
k investiční akci “Náměstí Ostrava-Jih” dle zjištění/závěrů z jednání kontrolního výboru 
“v terénu dne 24.05.2020” uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 


