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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 14.12.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0267/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
43/20 

Stanovisko k záměru prodeje nemovitých věcí 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

0268/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
52/20 

Uzavření dodatků ke kupním smlouvám 
k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova a Plzeňská 

0269/ZMOb-JIH/1822/11 OFR/ZMOb/00
11/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 4Z/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

0270/ZMOb-JIH/1822/11 OFR/ZMOb/00
13/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 5Z/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

0271/ZMOb-JIH/1822/11 OFR/ZMOb/00
12/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-
Jih za období leden-září 2020 

0272/ZMOb-JIH/1822/11 OFR/ZMOb/00
10/20 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021, včetně návrhu střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2022 - 2024 

0273/ZMOb-JIH/1822/11 OSK/ZMOb/00
20/20 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; 
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; 
sportu pro rok 2021 ze schváleného rozpočtu roku 
2021 

0274/ZMOb-JIH/1822/11 OSK/ZMOb/00
22/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

0275/ZMOb-JIH/1822/11 OSK/ZMOb/00
21/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné 
působnosti 

0276/ZMOb-JIH/1822/11 SOC/ZMOb/00
07/20 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové 
dotace v oblasti sociální péče pro rok 2021 

0277/ZMOb-JIH/1822/11 SOC/ZMOb/00
08/20 

Žádost o finanční dar - Vila Vančurova 

0278/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
31/20 

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

0279/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
39/20 

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

0280/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
40/20 

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

0281/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
41/20 

Prodej částí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Žižkovská 

0282/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
42/20 

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

0283/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
44/20 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná 
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0284/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
45/20 

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

0285/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
46/20 

Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 27 

0286/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
47/20 

Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 29 

0287/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
48/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny 

0288/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
49/20 

Nabytí stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova (tržnice) 

0289/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
50/20 

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

0290/ZMOb-JIH/1822/11 ODK/ZMOb/00
06/20 

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

0291/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
51/20 

Prodej pozemků včetně stavby v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 

0292/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
53/20 

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

0293/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
55/20 

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

0294/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
56/20 

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

0295/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
57/20 

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

0296/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
58/20 

Nabytí pozemku, jehož součástí je stavba 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

0297/ZMOb-JIH/1822/11 OMJ/ZMOb/00
59/20 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-
Jih 

0298/ZMOb-JIH/1822/11 OPVO/ZMOb/0
005/20 

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského 
obvodu 

0299/ZMOb-JIH/1822/11 OPR/ZMOb/00
09/20 

Žádost o splátkový kalendář - V. H. 

0300/ZMOb-JIH/1822/11 OPR/ZMOb/00
10/20 

Žádost P.P. o prominutí poplatku a úroku z prodlení 

0301/ZMOb-JIH/1822/11 OPR/ZMOb/00
11/20 

Hromadný odpis pohledávek 

0302/ZMOb-JIH/1822/11 OPR/ZMOb/00
12/20 

Petice požadující revokaci rozhodnutí rady 
městského obvodu o odvolání ředitelky Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvková organizace, 
Mgr. Hranické 

0303/ZMOb-JIH/1822/11 TAJ/ZMOb/000
1/20 

Zásady realizace participativního rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0043/20 
Stanovisko k záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 0267/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3615/RMOb-JIH/1822/61 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Hrabůvka: 

pozemky p.č.st. 1416 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2608 m2 a p.č.st. 1418 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 593 m2, na nichž stojí stavba č.p. 1115, občanská vybavenost 

stavbu, č.p. 1115, občanská vybavenost na pozemcích p.č.st. 1416 a p.č.st. 1418 

pozemek p.p.č. 354/11 ostatní plocha, zeleň a část pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň 
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1565-36/2020 nově označenou jako pozemek 
p.p.č. 354/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 7342 m2 

včetně jejich součástí a příslušenství a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru 
města prodat výše uvedené nemovité věci, a to za níže uvedených podmínek: 

- zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného 
- provozování neurorehabilitačního centra, rehabilitačních, sociálních, pedagogických 
a poradenských služeb včetně speciálního školského zařízení 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0052/20 
Uzavření dodatků ke kupním smlouvám k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova a Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 0268/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3620/RMOb-JIH/1822/61 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovité věci a zřízení 
věcného břemene – služebnosti stezky a cesty č. 355/17/OMJ ze dne 27.11.2017, se spolkem 
Ostravská sportovní z.s., IČO: 69744092, se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, ve znění přílohy č.  6 tohoto materiálu 

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovité věci 
č. 356/17/OMJ ze dne 27.11.2017, se spolkem Ostravská sportovní z.s., IČO: 69744092, 
se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, ve znění přílohy č. 7 tohoto 
materiálu  
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(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0011/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 4Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0269/ZMOb-JIH/1822/11 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření č. 4Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 0400028000000 o 60 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5169, UZ 11, ORG 0400028000000 o 60 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400064000000 o 303 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400370000000 o 303 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400060000000 o 32 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400128000000 o 32 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 0400287000000 o 400 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 378 o 400 tis.  Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 130 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137, UZ 12, ORG 0400346000000 o 2 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400347000000 o 12 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137, UZ 12, ORG 0400348000000 o 4 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137, UZ 12, ORG 0400348000000 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 151 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 2 090 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 090 tis. Kč 

g) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 2 535 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG dle bodu g) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 2 535 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 
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2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786, o částku 400 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0013/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 5Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0270/ZMOb-JIH/1822/11 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření č. 5Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 1 329 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 354, UZ 103x33063 o 1 329 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 31xx, pol. 2322 o 112 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 112 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 10, § 4329, pol. 51xx o 255 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 255 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3326, pol. 6121, ORG 0400261000000 o 137 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3326, pol. 5171, ORG 0400261000000 o 137 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6451, ORG 462366 o 1 463 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 462366 o 1 463 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ORG 462366 o 163 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 462366 o 163 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6451, ORG 462353 o 1 741 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651, ORG 462353 o 1 741 tis. Kč 
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f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 1 550 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 51xx, UZ 12, ORG 0400345000000 o 1 360 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400345000000 o 190 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Zábřeh, Za Školou 2851/1, IČO 75029855, o částku 11 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 8 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786, o částku 74 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 
organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, 
o částku 19 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0012/20 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-září 2020 
  
Usnesení číslo: 0271/ZMOb-JIH/1822/11 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

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

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 30.09.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0010/20 
Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, včetně návrhu 
střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024 
  
Usnesení číslo: 0272/ZMOb-JIH/1822/11 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

příjmy               926 908 tis. Kč 
financování          203 826 tis. Kč 
zdroje celkem     1 130 734 tis. Kč 
běžné výdaje        886 781 tis. Kč 
kapitálové výdaje    243 953 tis. Kč 
výdaje celkem     1 130 734 tis. Kč 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2021 ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 ve výši 4 265 tis. Kč 

d) střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2022 - 2024 ve znění 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 

  
radě městského obvodu v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

a) schvalování a provádění rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu, 
včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu městského obvodu 
na rok 2021 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2020 

b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem městského obvodu s výjimkou případu, kdy příslušné rozpočové opatření, které 
předchází úpravě těchto závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednávání zastupitelstvu 
městského obvodu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0020/20 
Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání 
a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2021 
ze schváleného rozpočtu roku 2021 
  
Usnesení číslo: 0273/ZMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
1. o poskytnutí účelových dotací pro rok 2021 ze schváleného rozpočtu statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2021 v oblasti: 
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a) školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu 
dle specifického zaměření žadatelů, dle příloh č. 1a, 2a, 3a materiálu. Dotace pro rok 2021 budou 
poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce: 

- doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2020 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským 
obvodem Ostrava-Jih pro rok 2020 

- bude mít k 31.01.2021 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 

b) školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu 
dle specifického zaměření žadatelů, dle příloh č. 1b, 2b, 3b materiálu. Dotace budou poskytnuty 
pouze za podmínky, že příjemce: 

- bude mít k 31.01.2021 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 

2. uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 1a,b; 2a,b; 3a,b veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace dle přiloženého návrhu - VZORU veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0022/20 
Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 0274/ZMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Dodatek přílohy č. 3 ke zřizovací listině dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava–Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

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

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

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 
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(zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0021/20 
Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 
  
Usnesení číslo: 0275/ZMOb-JIH/1822/11 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
protokol o kontrole Magistrátu města Ostravy týkající se výkonu samostatné působnosti na úseku 
školství 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0007/20 
Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti sociální péče 
pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 0276/ZMOb-JIH/1822/11 

SOC 

k usnesení č. 3681/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout veřejnou finanční podporu - účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2021 
ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 
dle přílohy č. 1 materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že: 

- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2020 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2020 

- příjemce bude mít vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 

  
2) rozhodlo 

  
poskytnout veřejnou finanční podporu - účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2021 
ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2021 
dle přílohy č. 2 materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude mít 
k 31.12.2020 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. pronájmy)

  
3) souhlasí 
  

s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
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4) zmocňuje 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0008/20 
Žádost o finanční dar - Vila Vančurova 
  
Usnesení číslo: 0277/ZMOb-JIH/1822/11 

SOC 

k usnesení č. 3689/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neposkytnout finanční dar obecně prospěšné společnosti Vila Vančurova o.p.s., 
Vančurova 1217/5, 746 01  Opava, IČO 02250152 ve výši 36 000 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0031/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0278/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3392/RMOb-JIH/1822/57 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci stavbě bez čp/če, 
rod.rekr., stojící na pozemku p.č.st. 6371, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0039/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám 
garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0279/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3384/RMOb-JIH/1822/57 
k usnesení č. 3563/RMOb-JIH/1822/60 
k usnesení č. 3679/RMOb-JIH/1822/62 
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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. 2370 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3588 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3590 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

4. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3595 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0040/20 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná 
  
Usnesení číslo: 0280/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3375/RMOb-JIH/1822/57 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
oddělenou a nově označenou jako: 

p.p.č. 1060/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3569-38/2019, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 
a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat dotčený pozemek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0041/20 
Prodej částí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 
  
Usnesení číslo: 0281/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3616/RMOb-JIH/1822/61 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat části pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy v rozsahu dle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku, změnu hranic pozemků č. 502-49/2019, který je přílohou č. 5 materiálu, a to: 
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1. části pozemků parc.č. 12 a parc.č. 73/47 nově označené jako pozemek parc.č. 12/1 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 178 m2 , do společného jmění manželů XXXXX XXXXX 
XXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 64 460 Kč 
2. části pozemků parc.č. 12 a parc.č. 73/47 nově označené jako pozemek parc.č. 12/2 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, do společného jmění manželů XXXXXXXXX XXXXX X 
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 
10 530 Kč 
3. části pozemků parc.č. 12 a parc.č. 73/47 nově označené jako pozemek parc.č. 73/71 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 71 m2, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 19 170 Kč 

za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku 
ve výši  1 300 Kč, poměrnou část nákladů na zpracování geometrického plánu ve výši 3 066 Kč 
a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy č. 6 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0042/20 
Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 0282/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3619/RMOb-JIH/1822/61 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 428 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, do vlastnictví 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 
214 000 Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku ve výši 3 500 Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu   

 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0044/20 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná 
  
Usnesení číslo: 0283/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3555/RMOb-JIH/1822/60 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemek p.p.č. 4523 ostatní plocha, jiná plocha 
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o výměře 19 m2, jehož součástí je zděná autobusová zastávka v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Rudná, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města prodat uvedenou nemovitou věc 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0045/20 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Grégrova 
  
Usnesení číslo: 0284/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3554/RMOb-JIH/1822/60 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 555/162, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o předpokládané výměře 70 m2, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu 
snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout 
o záměru města neprodat uvedenou část pozemku 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0046/20 
Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 27 
  
Usnesení číslo: 0285/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3675/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p.č.st. 1784/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k.ú. Hrabůvka, 
ul. Cholevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu 
Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového družstva Cholevova 27, IČO: 259 04 825, se sídlem 
Ostrava-Hrabůvka, Cholevova č.p. 1460/27, PSČ 70030,  za kupní cenu ve výši 14 000 Kč,
za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 900 Kč 
a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a uzavřít kupní 
smlouvu ve znění přílohy č.3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0047/20 
Prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 29 
  
Usnesení číslo: 0286/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3676/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p.č.st. 1784/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m² v k.ú. Hrabůvka, 
ul. Cholevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu 
Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového družstva Cholevova 29, IČO: 268 75 624, se sídlem 
Cholevova 1461/29,Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za kupní cenu 160 000 Kč, za podmínky, 
že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 900 Kč a správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy 
č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0048/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 
  
Usnesení číslo: 0287/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3674/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou geometrickým plánem 
č. 510-119/2020 a nově označenou jako pozemek parc.č. 121/16, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 119 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, do vlastnictví Czech 
Investment Fund SICAV, a.s., IČO: 02789027, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 
108 00  Praha 10, za kupní cenu ve výši 148 760,33 Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, 
že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč + zákonná sazba 
DPH 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 a veřejného osvětlení, a to v rozsahu celého 
pozemku parc.č. 121/16 v k. ú. Dubina u Ostravy, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0049/20 
Nabytí stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (tržnice) 
  
Usnesení číslo: 0288/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3621/RMOb-JIH/1822/61 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zrušuje 

  
usnesení č. 0167/ZMOb-JIH/1822/7 ze dne 12.12.2019 
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2) rozhodlo 

  
nabýt stavbu bez čp/če občanská vybavenost, která stojí na pozemku p.č.st. 4784 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, od České republiky - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČO: 69797111,  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 -
Nové Město, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, za kupní cenu ve výši 300 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto 
materiálu, odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0050/20 
Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0289/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3614/RMOb-JIH/1822/61 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat  části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná 
plocha oddělené geometrickým plánem č. 3646-118/2020 a nově označené jako p.p.č. 612/135 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 749 m2, p.p.č. 612/136 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 11 m2 a p.p.č. 612/137 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města 
Ostravy rozhodnout o záměru města prodat dotčené části uvedené nemovité věci 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0006/20 
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava- Jih 
  
Usnesení číslo: 0290/ZMOb-JIH/1822/11 

ODK 

k usnesení č. 3650/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
kterou dochází k odejmutí pozemku parc. č. st. 3487/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož součástí 
je stavba bez čp/če, ze správy organizace, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0051/20 
Prodej pozemků včetně stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 0291/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3611/RMOb-JIH/1822/61 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek p.p.č. 2984 ostatní plocha, manipulační plocha 

- pozemek p.č.st. 3487/4 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba, včetně všech součástí a příslušenství (přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka NN) 

do vlastnictví spolku Ostravská sportovní z.s., IČO: 69744092, se sídlem 
Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava za celkovou kupní cenu ve výši 
3 950 000 Kč, za podmínek, že kupující uhradí správní poplatek  za vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí a náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 6 500 Kč 

zřídit věcné právo předkupní k převáděným nemovitým věcem a zřídit věcné právo zákazu 
zcizení a zákazu zatížení převáděných nemovitých věcí ode dne uzavření kupní smlouvy 
do  31.12.2024   

a uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem ve znění přílohy č. 3 
předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0053/20 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0292/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3552/RMOb-JIH/1822/60 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 753/6, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 700 m2, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města prodat uvedený pozemek 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0055/20 
Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pospolitá 
  
 
Usnesení číslo: 0293/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3668/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) prodat pozemek p.p.č. 1149/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši 2 600 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů 
za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč a geometrického plánu ve výši 1 795 Kč 
a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

b) prodat pozemek p.p.č. 1149/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do podílového spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 16 640 Kč za podmínky, 
že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč 
a geometrického plánu ve výši 1 795 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí 

c) prodat pozemek p.p.č. 1149/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 114 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši 29 640 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů 
za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč a geometrického plánu ve výši 1 795 Kč 
a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

d) prodat pozemek p.p.č. 1149/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 190 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši 49 400 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů 
za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč a geometrického plánu ve výši 1 795 Kč 
a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

e) prodat pozemek p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 217 m2  v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do společného jmění manželů XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 56 420 Kč za podmínky, že kupující uhradí 
poměrnou část nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 550 Kč a geometrického plánu 
ve výši 1 795 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

f) prodat pozemek p.p.č. 1149/15 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, 
do vlastnictví GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
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400 01 Ústí nad Labem, za kupní cenu ve výši 6 000 Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, 
že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování geometrického plánu ve výši 
1 483,47 Kč + zákonná sazba DPH  a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0056/20 
Prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 
  
Usnesení číslo: 0294/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3673/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu, a to: 

části pozemků p.p.č. 134/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1079/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, zaměřené geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků a vymezení rozsahu 
věcného břemene k části pozemku č. 3574-206/2019 a nově označené jako pozemek p.p.č. 134/8 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 

do společného jmění manželů XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXX za kupní cenu ve výši 19 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady 
za zpracování geometrického plánu ve výši 5 989,50 Kč a znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč 
a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy, jako vlastníka vedení VO v odděleném a nově označeném pozemku p.p.č. 134/8 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh  nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3574-206/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0057/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku 
  
Usnesení číslo: 0295/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3671/RMOb-JIH/1822/62 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu, a to: 

část pozemku p.p.č. 1168 zahrada oddělenou geometrickým plánem č. 3575-207/2019 a nově 
označenou jako pozemek p.p.č. 1168/2 zahrada o výměře 84 m2   

do vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, IČO 654 689 53, se sídlem Kostelní 
náměstí 3172/1, Ostrava-Moravská Ostrava za kupní cenu ve výši 77 000 Kč, za podmínky, 
že kupující uhradí náklady za zpracování geometrického plánu ve výši 5 989,50 Kč a znaleckého 
posudku ve výši 1 400 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy, jako vlastníka vedení VO v odděleném a nově označeném pozemku p.p.č. 1168/2 
zahrada v k. ú. Zábřeh  nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3575- 07/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč + zákonná sazba DPH 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0058/20 
Nabytí pozemku, jehož součástí je stavba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0296/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3666/RMOb-JIH/1822/62 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

2) rozhodlo 

  
nabýt nemovitou věc - pozemek p.č.st. 4620 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost v k. ú. Zábřeh nad Odrou, od XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, do vlastnictví statutárního města 
Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 390 000 Kč a uzavřít 
kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0059/20 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0297/ZMOb-JIH/1822/11 

OMJ 

k usnesení č. 3618/RMOb-JIH/1822/61 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih s účinností od 18.12.2020 pro níže uvedené 
příspěvkové organizace: 

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace se sídlem 
Za Školou 2851/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 75029855 

Mateřská škola Ostrava – Dubina F. Formana 13, příspěvková organizace se sídlem Františka 
Formana 251/13, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 75029821 

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace se sídlem 
Adamusova 1041/7, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 75029871 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace 
se sídlem Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70631735 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70944687 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace 
se sídlem Volgogradská 2600/6b, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70978328 

Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace se sídlem 
Volgogradská 2613/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 75029847 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace 
se sídlem Šeříková 682/33, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO 70631786 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace se sídlem 
Václava Košaře 121/6, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 70631751 ve znění přílohy č. 2 tohoto 
materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
místostarostu Ing. Otakara Šimíka k podpisu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkových 
organizací 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0005/20 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0298/ZMOb-JIH/1822/11 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení 
dle přílohy č. 1  materiálu se vyřazují ze sledování 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0009/20 
Žádost o splátkový kalendář - V. H. 
  
Usnesení číslo: 0299/ZMOb-JIH/1822/11 

OPR 

k usnesení č. 3336/RMOb-JIH/1822/56 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít s XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX X, pro zaplacení dlužné částky ve výši 
25 473,50 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužné refakturace oprav bytu č. XXX v domě 
č.p. X č.or. XX na ulici Fr. Formana, 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 2 000 Kč vždy k poslednímu 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 13 měsíců, a to tak, že 12 měsíců 
bude splátka činit 2 000 Kč měsíčně, 13. měsíc bude poslední splátka ve výši 1 473,50 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 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0010/20 
Žádost P.P. o prominutí poplatku a úroku z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0300/ZMOb-JIH/1822/11 

OPR 

k usnesení č. 3454/RMOb-JIH/1822/59 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout XXXXX XXXXXX, nar. XXXX  poplatek a úrok z prodlení ve výši 30 % dlužného 
poplatku a úroku z prodlení z částky 430 386 Kč, který vznikl z titulu dlužného nájemného 
a záloh na služby a bezdůvodného obohacení za užívání bytu č. X v domě č.p. XX na ulici Vlasty 
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Vlasákové č.or. X v Ostravě-Bělském Lese, tj. částku 129 116 Kč, za podmínky uzavření 
splátkového kalendáře pro úhradu zbývající části pohledávky ve výši 268 730 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách po 6 000 Kč, přičemž poslední splátka ve výši 4 730 Kč bude zaplacena 
nejpozději 45. splátkou, dle upravené důvodové zprávy 

 
 

(zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0011/20 
Hromadný odpis pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0301/ZMOb-JIH/1822/11 

OPR 

k usnesení č. 3455/RMOb-JIH/1822/59 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
odepsat pohledávky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 v celkové výši 7 781 573,54 Kč, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0012/20 
Petice požadující revokaci rozhodnutí rady městského obvodu o odvolání ředitelky 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková 
organizace, Mgr. Hranické 
  
Usnesení číslo: 0302/ZMOb-JIH/1822/11 

OPR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
petici pedagogů a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvková organizace, požadující revokaci usnesení rady městského obvodu 
o odvolání ředitelky této organizace 

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na petici v předloženém znění 

 
 

 (zn. předkl.) 
TAJ/ZMOb/0001/20 
Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0303/ZMOb-JIH/1822/11 

TAJ 

k usnesení č. 3694/RMObM-JIH/1822/30 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2020, dle předloženého návrhu 

2) schvaluje 

  
Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2021, 
dle předloženého návrhu s úpravou 

 


