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Usnesení 
2. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
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0034/ZMOb-JIH/1822/2 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
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starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 13.12.2018 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0010/ZMOb-JIH/1822/2 OPVO/ZMOb/0
006/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 

0011/ZMOb-JIH/1822/2 OPVO/ZMOb/0
007/18 

Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

0012/ZMOb-JIH/1822/2 OFR/ZMOb/00
01/18 

Zpráva o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden - září 2018 

0013/ZMOb-JIH/1822/2 OFR/ZMOb/00
03/18 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu 
na léta 2020 - 2021 

0014/ZMOb-JIH/1822/2 OFR/ZMOb/00
02/18 

Návrh pravidel rozpočtového provizoria městského 
obvodu Ostrava-Jih 

0015/ZMOb-JIH/1822/2 TAJ/ZMOb/000
1/18 

Zásady realizace participativního rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

0016/ZMOb-JIH/1822/2 OSR/ZMOb/00
02/18 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; 
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; 
sportu pro rok 2019 ze schváleného rozpočtu roku 
2019 

0017/ZMOb-JIH/1822/2 SOC/ZMOb/00
03/18 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti sociální péče pro rok 2019 

0018/ZMOb-JIH/1822/2 SOC/ZMOb/00
02/18 

Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro rok 
2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního 
rozpočtu 

0019/ZMOb-JIH/1822/2 SOC/ZMOb/00
01/18 

Žádost o finanční dar 

0020/ZMOb-JIH/1822/2 OMJ/ZMOb/00
03/18 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Starobělská 

0021/ZMOb-JIH/1822/2 OMJ/ZMOb/00
01/18 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u 
Ostravy, ul. Horní 

0022/ZMOb-JIH/1822/2 OMJ/ZMOb/00
02/18 

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

0023/ZMOb-JIH/1822/2 OMJ/ZMOb/00
04/18 

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

0024/ZMOb-JIH/1822/2 OBH/ZMOb/00
01/18 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

0025/ZMOb-JIH/1822/2 OPR/ZMOb/00
06/18 

Stížnost na plánované kácení stromů na ul. 
Pavlovova 
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0026/ZMOb-JIH/1822/2 OPR/ZMOb/00
02/18 

Žádost R. R. o splátkový kalendář 

0027/ZMOb-JIH/1822/2 OPR/ZMOb/00
04/18 

Žádost o splátkový kalendář - V. G. 

0028/ZMOb-JIH/1822/2 OPR/ZMOb/00
01/18 

Žádost J. P. o prominutí poplatků z prodlení 

0029/ZMOb-JIH/1822/2 OPR/ZMOb/00
03/18 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. L. 

0030/ZMOb-JIH/1822/2 OPVO/ZMOb/0
003/18 

Revokace unesení č. 53/2 ze dne 18.12.2014 

0031/ZMOb-JIH/1822/2 OPVO/ZMOb/0
012/18 

Podnět občana J. N. - zřízení osadních výborů 

0032/ZMOb-JIH/1822/2 TAJ/ZMOb/000
2/18 

Žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou 
dovolenou 

0033/ZMOb-JIH/1822/2 OPVO/RMOb/0
011/18 

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným 
členům Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih 

0034/ZMOb-JIH/1822/2 OPVO/ZMOb/0
013/18 

Revokace usnesení 
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(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0006/18 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0010/ZMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih schválený usnesením zastupitelstva 
čís. 734/15 ze dne 26.02.2009 včetně následných změn a doplňků 

  
2) vydává 

  
Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s úpravou 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0007/18 
Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0011/ZMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih schválený usnesením 
zastupitelstva čís. 714/15 ze dne 21.12.2000 
  

  
2) vydává 

  
Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0001/18 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2018 
  
Usnesení číslo: 0012/ZMOb-JIH/1822/2 

OFR 

k usnesení č. 0001/RMOb-JIH/1822/1 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2018 
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b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2018  
do 30.09.2018 

  

(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0003/18 
Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, včetně střednědobého 
výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2021 
  
Usnesení číslo: 0013/ZMOb-JIH/1822/2 

OFR 

k usnesení č. 0045/RMObM-JIH/1822/1 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

příjmy                     933 700 tis. Kč 
financování               297 700 tis. Kč 
zdroje celkem        1 231 400 tis. Kč 
běžné výdaje             962 916 tis. Kč 
kapitálové výdaje     268 484 tis. Kč 
výdaje celkem       1 231 400 tis. Kč 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2019 ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 ve výši 3 965 tis. Kč 

d) střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2020 - 2022 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 2019 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2018 
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b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem městského obvodu s výjimkou případů, kdy příslušné rozpočtové opatření, 
které předchází úpravě těchto závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednávání zastupitelstvu 
městského obvodu 

  

(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0002/18 
Návrh pravidel rozpočtového provizoria městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0014/ZMOb-JIH/1822/2 

OFR 

k usnesení č. 0043/RMOb-JIH/1822/1 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Ostrava-Jih ve znění důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
TAJ/ZMOb/0001/18 
Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0015/ZMOb-JIH/1822/2 

TAJ 

k usnesení č. 0100/RMOb-JIH/1822/2 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2018, dle předloženého návrhu 

  
2) schvaluje 

  
Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2019, dle 
předloženého návrhu s doplněním 

 

 (zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0002/18 
Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání 
a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2019 ze 
schváleného rozpočtu roku 2019 
  
Usnesení číslo: 0016/ZMOb-JIH/1822/2 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
1. o poskytnutí účelových dotací pro rok 2019 ze schváleného rozpočtu statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2019 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 - 3a materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce: 
- doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2018 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih pro rok 2018 
- bude mít k 31.12.2018 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 - 3b materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude 
mít k 31.12.2018 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 
 
2. uzavřít se subjekty uvedenými v příloze č. 1a - 3a a 1b - 3b veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace dle přiloženého návrhu - VZORU veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace 

 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0003/18 
Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 
2019 
  
Usnesení číslo: 0017/ZMOb-JIH/1822/2 

SOC 

k usnesení č. 0140/RMOb-JIH/1822/3 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout veřejnou finanční podporu - účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2019 
ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2019 
dle přílohy č. 1 materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že: 

- příjemce doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2018 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2018 

- 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 2019 
ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2019 
dle přílohy č. 2 materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude mít 
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k 31.12.2018 vyrovnány veškeré závazky vůči městskému obvodu Ostrava-Jih (např. 
pronájmy) 

  
3) souhlasí 

  
s návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

  
4) zmocňuje 

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

 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0002/18 
Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 0018/ZMOb-JIH/1822/2 

SOC 

k usnesení č. 7587/RMOb-JIH/1418/184 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o podání žádosti z Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 

  

(zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0001/18 
Žádost o finanční dar 
  
Usnesení číslo: 0019/ZMOb-JIH/1822/2 

SOC 

k usnesení č. 7520/RMOb-JIH/1418/184 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout dar obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., se sídlem 
Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, IČO 26850176 ve výši 50 000 Kč na úhradu nákladů 
na vystoupení Davida Stypky a kapely Bandjeez a vystoupení kapely Banda del Café 
na společenském večeru benefičního koncertu a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
3) zmocňuje 

  
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0003/18 
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 
  
Usnesení číslo: 0020/ZMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 121/3 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 25 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, 

  
2) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0001/18 
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0021/ZMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 248/1 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 1426 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy 

  
2) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0002/18 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budovám 
garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0022/ZMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

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

1. budově bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 1988/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
2. budově bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2629 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
3. podílu ve výši ½ stavby bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2982/2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0004/18 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0023/ZMOb-JIH/1822/2 

OMJ 

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 17.12.2018 pro níže uvedené 
příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Harmonie Ostrava – Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. 
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. 
Mateřská škola Ostrava – Dubina, F. Formana 13, p.o. 
Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 4, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. 
Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, p.o. ve znění přílohy tohoto materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
starostu Bc. Martina Bednáře a místostarostu Ing. Otakara Šimíka k podpisu přílohy č. 1 
ke zřizovací listině příspěvkových organizací 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0001/18 
Odpisy pohledávek po zemřelých 
  
Usnesení číslo: 0024/ZMOb-JIH/1822/2 

OBH 

k usnesení č. 0066/RMOb-JIH/1822/2 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 11/14 
  

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
odepsat pohledávky po zemřelých nájemcích vzniklých z titulu užívání bytů v domovním 
a bytovém fondu ve znění Přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

1. Marek Kondáš, bytem Čujkovova 1715/23, O.-Zábřeh, dluh ve výši 26 299 Kč 
2. Radim Horkel, bytem Čujkovova 1737/32, O.-Zábřeh, dluh ve výši 62 264 Kč 
3. Miroslav Vařák, bytem Čujkovova 1737/32, O.-Zábřeh, dluh ve výši 44 687 Kč 
4. Ivan Konopka, bytem Čujkovova 1715/23, O.-Zábřeh, dluh ve výši 20 297 Kč 
5. Eduard Šuleř, bytem Volgogradská 2375/94, O.-Zábřeh, dluh ve výši 33 200 Kč 
6. Miloslav Čajka, bytem Plzeňská 2619/8, O.-Zábřeh, dluh ve výši 25 657 Kč 
7. Mojmír Konečný, bytem Patrice Lumumby 2263/2, O.-Zábřeh, dluh ve výši 29 111 Kč 
8. Denisa Matejzíková, bytem Vaňkova 1013/52, O.-Bělský Les, dluh ve výši 46 891 Kč 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0006/18 
Stížnost na plánované kácení stromů na ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0025/ZMOb-JIH/1822/2 

OPR 

k usnesení č. 7640/RMOb-JIH/1418/185 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
text odpovědi na stížnost dle předloženého návrhu s úpravou 

 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0002/18 
Žádost R. R. o splátkový kalendář 
  
Usnesení číslo: 0026/ZMOb-JIH/1822/2 

OPR 

k usnesení č. 0081/RMOb-JIH/1822/2 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, dohodu o splátkách k úhradě dluhu ve výši 
148 653,06 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu č. XX v domě na ulici Vlasty 
Vlasákové č.p. XXX, č.or. XX v Ostravě-Dubině, dle důvodové zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0004/18 
Žádost o splátkový kalendář - V. G. 
  
Usnesení číslo: 0027/ZMOb-JIH/1822/2 

OPR 

k usnesení č. 0082/RMOb-JIH/1822/2 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít splátkový kalendář s XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, k zaplacení dluhu ve výši 
46 511 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojeného s užíváním bytu č. XX 
v domě č.p. XXXX, č.or. XX na ulici Čujkovova v Ostravě - Zábřehu, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0001/18 
Žádost J. P. o prominutí poplatků z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0028/ZMOb-JIH/1822/2 

OPR 

k usnesení č. 7562/RMOb-JIH/1418/184 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neprominout XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX poplatky z prodlení ve výši 142 531,08 Kč 
za dobu od 06.02.2012 do 13.12.2018, které sledují dluh vzniklý jmenované z titulu užívání 
bytu č. X na ulici Lumírova XXXXX v Ostravě-Výškovicích v období 01, 04 a 05/2012, dle 
důvodové zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0003/18 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. L. 
  
Usnesení číslo: 0029/ZMOb-JIH/1822/2 

OPR 

k usnesení č. 7448/RMOb-JIH/1418/183 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout poplatek z prodlení ve výši 323 380,50 Kč XXXX XXX, nar. XXXXXX, za užívání 
bytu č. X v domě č.p. XXX, na ulici Abramovova č.or. XX, v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové 
zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0003/18 
Revokace unesení č. 53/2 ze dne 18.12.2014 
  
Usnesení číslo: 0030/ZMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

k usnesení č. 0122/RMOb-JIH/1822/3 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
své usnesení č. 53/2 ze dne 18.12.2014 
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(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0012/18 
Podnět občana J. N. - zřízení osadních výborů 
  
Usnesení číslo: 0031/ZMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednalo 

  
podnět XXXXXXXXX XXXXXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bod 1d) 

  
2) rozhodlo 

  
nevyhovět předložené žádosti 

 

 (zn. předkl.) 
TAJ/ZMOb/0002/18 
Žádost o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou 
  
Usnesení číslo: 0032/ZMOb-JIH/1822/2 

tajemník 

k usnesení č. 0146/RMOb-JIH/1822/3 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout náhradu za nevyčerpanou dovolenou za rok 2018 XXXXX XXXXXXXXXXX, 
který byl do 14.11.2018 dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih pro výkon funkce místostarosty městského obvodu Ostrava-Jih 

  
2) rozhodlo 

  
poskytnout náhradu za nevyčerpanou dovolenou za rok 2018 paní XXXX XXXXX, která byla 
do 14.11.2018 dlouhodobě uvolněnou členkou Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
pro výkon funkce místostarostky městského obvodu Ostrava-Jih 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0011/18 
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0033/ZMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) stanoví 

  
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce za měsíc, 
s účinností od 01.01.2019, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
v následujících částkách: 
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člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2 700 Kč 
člen rady 11 000 Kč 
předseda výboru, komise, zvláštního orgánu 5 500 Kč 
člen výboru, komise, zvláštního orgánu 4 500 Kč 

s tím, že odměna se poskytuje jako souhrnná a souběh odměn při výkonu více funkcí je 
omezen na součet max. 3 funkcí, a to člena rady městského obvodu, předsedy nebo člena 
výboru, předsedy nebo člena komise, předsedy nebo člena zvláštního orgánu městského 
obvodu, přičemž do této odměny není možno započítávat odměnu za člena zastupitelstva 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0013/18 
Revokace usnesení 
  
Usnesení číslo: 0034/ZMOb-JIH/1822/2 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
své usnesení č. 0281/7 ze dne 17.12.2015 v části ukládá 

  
 

 


