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Usnesení 
4. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 06.06.2019 

  

čís. 0054/ZMOb-JIH/1822/4 
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0093/ZMOb-JIH/1822/4 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 
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______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 06.06.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0054/ZMOb-JIH/1822/4 OPR/ZMOb/00
12/19 

Návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem 
“Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace” 

0055/ZMOb-JIH/1822/4 OBH/ZMOb/00
02/19 

Návrh na zrušení “Vypořádacího fondu FRB” ke dni 
30.06.2019 

0056/ZMOb-JIH/1822/4 SOC/ZMOb/00
04/19 

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

0057/ZMOb-JIH/1822/4 OSR/ZMOb/00
06/19 

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ZŠ 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. 

0058/ZMOb-JIH/1822/4 OSR/ZMOb/00
07/19 

Schválení financování projektu “Regenerace sídliště 
Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin” 

0059/ZMOb-JIH/1822/4 ODK/ZMOb/00
01/19 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 

0060/ZMOb-JIH/1822/4 ODK/ZMOb/00
03/19 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

0061/ZMOb-JIH/1822/4 ODK/ZMOb/00
02/19 

Návrh na odejmutí mostního objektu 
ve Výškovicích ze správy městského obvodu 

0062/ZMOb-JIH/1822/4 OPR/ZMOb/00
09/19 

Žádost M.K. o splátkový kalendář 

0063/ZMOb-JIH/1822/4 OPR/ZMOb/00
10/19 

Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - 
M.A., P.A. 

0064/ZMOb-JIH/1822/4 OPR/ZMOb/00
13/19 

Hromadný odpis pohledávek 

0065/ZMOb-JIH/1822/4 OFR/ZMOb/00
09/19 

Návrh na schválení účetní závěrky městského 
obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 

0066/ZMOb-JIH/1822/4 OFR/ZMOb/00
05/19 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2018 

0067/ZMOb-JIH/1822/4 OFR/ZMOb/00
06/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 

0068/ZMOb-JIH/1822/4 OFR/ZMOb/00
07/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0069/ZMOb-JIH/1822/4 OFR/ZMOb/00
08/19 

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 
běžného účtu a rozpočtových opatření č. 2Z/2019 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0070/ZMOb-JIH/1822/4 OSK/ZMOb/00
04/19 

Poskytnutí finančního daru 57 200 Kč - akce Chůdy 
do škol, Spolek “Klíčenka pro záchranu” 

0071/ZMOb-JIH/1822/4 OSK/ZMOb/00
03/19 

Poskytnutí finančního daru 30 000 Kč - Český 
rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava 
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0072/ZMOb-JIH/1822/4 

 
 
OSK/ZMOb/00
07/19 

 
 
Poskytnutí finančního daru na výstavbu lanovky 
do lesoparku Bělský les, Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o. 

0073/ZMOb-JIH/1822/4 OSK/ZMOb/00
08/19 

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, 
které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti ve školství a kultuře 

0074/ZMOb-JIH/1822/4 OSK/ZMOb/00
09/19 

Program na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

0075/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
33/19 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy nájemní 

0076/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
34/19 

Převod bytových jednotek a podílů na společných 
částech domu č. p. 1440 a zastavěném pozemku 
p.č.st. 1182 v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 

0077/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
19/19 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, lokalita ul. Venclíkova x Husarova 

0078/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
20/19 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 

0079/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
22/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Václava Košaře 

0080/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
24/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

0081/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
27/19 

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

0082/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
28/19 

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

0083/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
29/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

0084/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
21/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Venclíkova 

0085/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
26/19 

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Rýparova 

0086/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
31/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Husarova 

0087/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
32/19 

Záměr na prodej nebytového prostoru v bytovém 
domě č. p. 955, k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra 
Četyny č. or. 3 

0088/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/RMOb/02
14/19 

Záměr na prodej pozemku včetně stavby bytového 
domu na ul. Abramovova č.p. 1588, č.or. 10, k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

0089/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
25/19 

Záměr prodeje a stanovisko ke směně částí pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, Bedrnova 
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0090/ZMOb-JIH/1822/4 

 
OMJ/ZMOb/00
30/19 

 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku 
příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih 

0091/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
23/19 

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

0092/ZMOb-JIH/1822/4 OMJ/ZMOb/00
35/19 

Převod pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Jedličkova 

0093/ZMOb-JIH/1822/4 OSK/ZMOb/00
10/19 

Bezpečnost a kriminalita v městském obvodě 
Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 

 
OPR/ZMOb/0012/19 
Návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem “Centrum sociálních služeb Jih, 
příspěvková organizace” 
  
Usnesení číslo: 0054/ZMOb-JIH/1822/4 

OPR 

k usnesení č. 0947/RMOb-JIH/1822/17 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o zřízení příspěvkové organizace s názvem “Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace” se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, s účinností ode dne 
01.07.2019 

  
2) schvaluje 

  
zřizovací listinu příspěvkové organizace “Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) stanovuje 

  
že zřizovací listinu příspěvkové organizace “Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace”, dle bodu 2) tohoto usnesení podepíše spolu se starostou městského obvodu 
Bc. Martinem Bednářem, místostarosta městského obvodu Mgr. Jan Dohnal 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0002/19 
Návrh na zrušení “Vypořádacího fondu FRB” ke dni 30.06.2019 
  
Usnesení číslo: 0055/ZMOb-JIH/1822/4 

OBH 

k usnesení č. 0929/RMOb-JIH/1822/17 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
zrušit “Vypořádací fond FRB” k 30.06.2019 a nevyčerpané prostředky převést do rozpočtu 
odboru bytového a ostatního hospodářství jako nespecifikovanou rezervu 
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(zn. předkl.) 
 
SOC/ZMOb/0004/19 
Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 0056/ZMOb-JIH/1822/4 

SOC 

k usnesení č. 0992/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

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

  
 (zn. předkl.) 

OSR/ZMOb/0006/19 
Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. 
  
Usnesení číslo: 0057/ZMOb-JIH/1822/4 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
podat žádost o dotaci v rámci  programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 
v Moravskoslezském kraji pro projekt “Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o.” 

  
2) schvaluje 

  
předfinancování a spolufinancování projektu “Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o.” dle důvodové zprávy za podmínky získání dotace 
z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol v Moravskoslezském kraji 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0007/19 
Schválení financování projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň 
Savarin” 
  
Usnesení číslo: 0058/ZMOb-JIH/1822/4 

OSR 

k usnesení č. 0964/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
předfinancování projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin” ve výši 
13 794 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 50 % uznatelných nákladů 
a v plné výši neuznatelných nákladů, tj. v předpokládané výši 7 794 tis. Kč 
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 (zn. předkl.) 

ODK/ZMOb/0001/19 
Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0059/ZMOb-JIH/1822/4 

ODK 

k usnesení č. 0837/RMObM-JIH/1822/7 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výsledky hospodaření a návrhy na rozdělení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018 
příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, která byla zřízena statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických 
služeb, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0003/19 
Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0060/ZMOb-JIH/1822/4 

ODK 

k usnesení č. 0977/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 2 ke zřizovací listině organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, s účinností od 6. 6. 2019, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0002/19 
Návrh na odejmutí mostního objektu ve Výškovicích ze správy městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0061/ZMOb-JIH/1822/4 

ODK 

k usnesení č. 0978/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o dosavadním postupu při řešení správy mostního objektu na místní komunikaci 
ul. K Odře, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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2) žádá 

  
Zastupitelstvo statutárního města Ostravy o odejmutí stavby mostního objektu na místní 
komunikaci ul. K Odře, nacházejího se na pozemcích parc.č. 900/2 a parc. č. 610/3, 
k.ú. Výškovice u Ostravy, ze správy městského obvodu, dle předloženého materiálu a jeho 
přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0009/19 
Žádost M.K. o splátkový kalendář 
  
Usnesení číslo: 0062/ZMOb-JIH/1822/4 

OPR 

k usnesení č. 0980/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít s XXXX XXXXX, nar. XXXXX XXX, dohodu o splátkách k úhradě dluhu ve výši 
17 800 Kč s příslušenstvím, který vznikl z titulu užívání bytu č. X v domě č.p. XXXX, č. or. X
na ulici Averinova v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0010/19 
Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - M.A., P.A. 
  
Usnesení číslo: 0063/ZMOb-JIH/1822/4 

OPR 

k usnesení č. 0981/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout poplatek (úrok) z prodlení XXXXX XXXXXX, nar. XXXX XXXX a XXXXX
XXXXX XXXXX, nar. XXXXX za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby spojených 
s užíváním bytu č. X v domě č.p. XX č.or. X na ulici Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce ve výši 30 % 
z dlužné částky, tj. 74 456 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0013/19 
Hromadný odpis pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0064/ZMOb-JIH/1822/4 

OPR 

k usnesení č. 0982/RMOb-JIH/1822/18 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
 odepsat pohledávky dle přílohy č.1 a č.2 v celkové výši 13 968 648,35 Kč,dle důvodové zprávy

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0009/19 
Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0065/ZMOb-JIH/1822/4 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednalo 

  
nápravná opatření ke zjištěným dílčím chybám a nedostatkům uvedených v Příloze B Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za období 01.01.- 31.12.2018, která je přílohou č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a převedení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 95 823 115,73 Kč na účet 
432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

  
3) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi realizovat bod 1) a 2) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 30.06.2019
 Místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0005/19 
Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 0066/ZMOb-JIH/1822/4 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 bez výhrad 

  
3) schvaluje 

  
a) závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) blokaci finančních prostředků v objemu 15 949 555,83 Kč pro účely financování domovního 
a bytového fondu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0006/19 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 
  
Usnesení číslo: 0067/ZMOb-JIH/1822/4 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 
do 31.03.2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0007/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0068/ZMOb-JIH/1822/4 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší příjmy na pol. 8115 o 12 999 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5901 o 12 999 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 990 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5331 o 1 990 tis. Kč 
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2. závazný ukazatel p.o. Centrum sociálních služeb Jih ve výši 1 990 tis. Kč dle bodu b) 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0008/19 
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření 
č. 2Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0069/ZMOb-JIH/1822/4 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 44 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5171 o 40 600 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5164 o 2 050 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 6121, ORG 0400282000000 o 1 500 tis. Kč 

b) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 45 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 221x, pol. 6121, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 10 900 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6121, ORG dle bodu b) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 31 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400148000000 o 3 900 tis. Kč 

c) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 230 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400281000000 o 230 tis. Kč 

d) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 20 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 000 tis. Kč 

e) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 200 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, ORG 0400267000000 o 1 800 tis. Kč 
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(zn. předkl.) 

OSK/ZMOb/0004/19 
Poskytnutí finančního daru 57 200 Kč - akce Chůdy do škol, Spolek “Klíčenka 
pro záchranu” 
  
Usnesení číslo: 0070/ZMOb-JIH/1822/4 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neposkytnout finanční dar 57 200 Kč - akce Chůdy do škol, Spolek “Klíčenka pro záchranu”, 
Výškovická 634/190, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 061 90 642 a neuzavřít darovací smlouvu 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0003/19 
Poskytnutí finančního daru 30 000 Kč - Český rybářský svaz, z.s., místní organizace 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0071/ZMOb-JIH/1822/4 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neposkytnout finanční dar organizaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava, 
Záhumenní 2144/36, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 155 02 791, v celkové hodnotě 30 000 Kč 
a neuzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0007/19 
Poskytnutí finančního daru na výstavbu lanovky do lesoparku Bělský les, Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0072/ZMOb-JIH/1822/4 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout finanční dar organizaci Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína 
Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 258 16 977, DIČ CZ25816977, v celkové hodnotě 
116 595,60 Kč včetně DPH a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 258 16 977, DIČ CZ 25816977, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0008/19 
Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti 
ve školství a kultuře 
  
Usnesení číslo: 0073/ZMOb-JIH/1822/4 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
výsledky hospodaření a návrhy na rozdělení dosažených zlepšených výsledků hospodaření 
za rok 2018 příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře, dle tabulky č. 1 
(příloha zápisu z jednání rozborové komise) 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0009/19 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0074/ZMOb-JIH/1822/4 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
vyhlášení “Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020” dle upravené přílohy materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0033/19 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí 
smlouvy nájemní 
  
Usnesení číslo: 0075/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0974/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlas s postoupením dle Smlouvy o postoupení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
a budoucí smlouvy nájemní ze dne 20.03.2019, uzavřené mezi XXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXX  XXXXXX a XXXXX  XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX  
ve věci budoucího úplatného převodu bytové jednotky č. 1440/45 – byt v domě č. p. 1440, 
Klegova č. or. 21, Ostrava-Hrabůvka, spolu s podílem na společných částech domu a pozemku 
p.č.st. 1182 ve výši 3771/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a rozhodlo uzavřít dodatek 
č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy nájemní 
ev.č. 2007/1437/OMJ ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0034/19 
Převod bytových jednotek a podílů na společných částech domu č. p. 1440 
a zastavěném pozemku p.č.st. 1182 v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 
  
Usnesení číslo: 0076/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0975/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o převodu bytových jednotek, vymezených ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., a k těmto 
jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy č. p. 1440 
a na zastavěném pozemku p.č.st. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu 
Ostrava-Jih, nájemcům bytových jednotek, kteří na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
a budoucí smlouvě nájemní složili zálohu na kupní cenu bytové jednotky, případně nájemcům, 
na které byly postoupeny práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí 
smlouvě nájemní, a to dle seznamu kupujících, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 
a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy č. 2 - vzorové kupní smlouvy předloženého materiálu. 
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0019/19 
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Venclíkova 
x Husarova 
  
Usnesení číslo: 0077/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0709/RMOb-JIH/1822/14 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc.č. 715/325 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 46 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout 
o záměru města prodat uvedený pozemek v k. ú. Výškovice u Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0020/19 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0078/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0906/RMOb-JIH/1822/17 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat   pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to 

- p.č.st. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1043 m2 

- p.č.st. 4034 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 

a části pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3555-67/2019, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, nově označené jako 

- p.p.č. 612/131 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 

- p.p.č. 612/132 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 

- p.p.č. 612/133 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 

a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat výše uvedené pozemky 
a části pozemku 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0022/19 
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Košaře 
  
Usnesení číslo: 0079/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0555/RMOb-JIH/1822/12 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 73/49 ostatní plocha, 
manipulační plocha, oddělenou geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.464-94/2019 
ze dne 16.04.2019 a nově označenou jako pozemek parc.č. 73/70 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 161 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0024/19 
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0080/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0908/RMOb-JIH/1822/17 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň 
o předpokládané výměře 28 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout 
o záměru města prodat uvedenou část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0027/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 0081/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0894/RMOb-JIH/1822/17 
  
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. 6384 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0028/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 0082/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0890/RMOb-JIH/1822/17 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 458/11 zahrada o výměře 
428 m²  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat dotčený pozemek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0029/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
Rudná-Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0083/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0692/RMOb-JIH/1822/14 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.č.st. 2955/14 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo 
města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0021/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova 
  
Usnesení číslo: 0084/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0820/RMOb-JIH/1822/16 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek parc.č. 715/262 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za podmínky úhrady částky za bezesmluvní užívání pozemku 
od 01.01.2018 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0026/19 
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova 
  
Usnesení číslo: 0085/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0970/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
že nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 623/88 ostatní plocha, jiná plocha o maximální 
výměře 160 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu 
daném zákresem, který je přílohou č. 1. tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0031/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0086/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0553/RMOb-JIH/1822/12 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek parc.č. 263/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0032/19 
Záměr na prodej nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 955, k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny č. or. 3 
  
Usnesení číslo: 0087/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0973/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat jednotku č. 955/24 - jiný nebytový prostor, vymezenou ve smyslu zákona 
č. 72/1994 Sb., a k této jednotce příslušející spoluvlastnický podíl o velikosti 3/1380 
na společných částech budovy č. p. 955 a na zastavěném pozemku parc.č. 160 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih, a to formou výběrového řízení 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0214/19 
Záměr na prodej pozemku včetně stavby bytového domu na ul. Abramovova č.p. 1588, 
č.or. 10, k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0088/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0969/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 1848, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 156 m2, včetně 
jeho součásti – stavby bytového domu na ul. Abramovova č.p. 1588, č.or. 10, v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu 
Ostrava-Jih, a to za podmínky udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0025/19 
Záměr prodeje a stanovisko ke směně částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Javůrkova, Bedrnova 
  
 

OMJ 
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Usnesení číslo: 0089/ZMOb-JIH/1822/4 
k usnesení č. 0691/RMOb-JIH/1822/14 
k usnesení č. 0971/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) o záměru prodeje částí pozemků, a to 

p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2 označené jako díl a   
p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 označené jako díl b 
p.p.č. 1030 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře a 17 m2 označené jako díl g, 

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3464-136/2018, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

b) vydat souhlasné stanovisko ke směně části pozemku p.p.č. 287/1 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 20 m2 označené jako díl e, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih za část pozemku p.p.č. 292/2 zahrada, ZPF o výměře 3 m2

označené jako díl d, ve vlastnictví XXXXX XXXXXXX  XXXXXXX, 700 30  Ostrava –
Zábřeh, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3464-136/2018, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a žádá o jeho svěření městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0030/19 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkové organizaci, jejímž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0090/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0901/RMOb-JIH/1822/17 
  
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 15.06.2019. Jedná se o tuto 
příspěvkovou organizaci: 

Mateřská škola Ostrava – Dubina, F. Formana 13, p.o. ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

místostarostu Ing. Otakara Šimíka k podpisu přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0023/19 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0091/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0824/RMOb-JIH/1822/16 
  
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 15.06.2019 pro níže uvedené 
příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o. 
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p.o. 
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29,p.o. 
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Klegova 27, p.o. 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.) 
OMJ/ZMOb/0035/19 
Převod pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova 
  
Usnesení číslo: 0092/ZMOb-JIH/1822/4 

OMJ 

k usnesení č. 0976/RMOb-JIH/1822/18 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.p.č. 458/57, zahrada (ZPF), o výměře 731 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ulice Jedličkova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih, a to za podmínky udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy 
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 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0010/19 
Bezpečnost a kriminalita v městském obvodě Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0093/ZMOb-JIH/1822/4 

OŠK 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
1/ Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2018 ve vztahu 
k městskému obvodu Ostrava-Jih 
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih 
v roce 2018 

  

  
 

 


