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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 05.09.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0094/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
48/19 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové 
organizaci 

0095/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
45/19 

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

0096/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
43/19 

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

0097/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
42/19 

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

0098/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
41/19 

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

0099/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
38/19 

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

0100/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
37/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy 

0101/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
18/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Na Čtvrti 

0102/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
36/19 

Záměr na prodej a stanovisko k prodeji částí 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pospolitá 

0103/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
40/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Na Mýtě 

0104/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
44/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Na Mýtě 

0105/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
49/19 

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

0106/ZMOb-JIH/1822/5 OMJ/ZMOb/00
50/19 

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Koncová 

0107/ZMOb-JIH/1822/5 SOC/ZMOb/00
05/19 

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

0108/ZMOb-JIH/1822/5 SOC/ZMOb/00
06/19 

Žádost o finanční dar 

0109/ZMOb-JIH/1822/5 OHS/ZMOb/00
01/19 

Návrh na převod neupotřebitelného majetku 

0110/ZMOb-JIH/1822/5 OPVO/ZMOb/0
016/19 

Příspěvek na podporu vzdělávání zastupitelů 
městského obvodu 

0111/ZMOb-JIH/1822/5 OPR/ZMOb/00
14/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - 
P. G. 

0112/ZMOb-JIH/1822/5 OPR/ZMOb/00
15/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - D. H. 
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0113/ZMOb-JIH/1822/5 

 
OPR/ZMOb/00
16/19 

 
Žádost o zastavení exekučního řízení, prominutí 
pohledávky - V. D. 

0114/ZMOb-JIH/1822/5 OSK/ZMOb/00
11/19 

Poskytnutí individuální účelové dotace na dostavbu 
tréninkového hřiště s umělým povrchem III. etapa - 
dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, terénní 
úpravy/ a část 2. - finální položení umělého trávníku 
2020, FC Ostrava - Jih, zapsaný spolek 

0115/ZMOb-JIH/1822/5 OSK/ZMOb/00
12/19 

Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace 

0116/ZMOb-JIH/1822/5 OSR/ZMOb/00
08/19 

Podání žádosti o příspěvek z programu Bezpečnost 
pro projekt “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” 

0117/ZMOb-JIH/1822/5 OFR/ZMOb/00
10/19 

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

0118/ZMOb-JIH/1822/5 OFR/ZMOb/00
12/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 3Z/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0119/ZMOb-JIH/1822/5 OFR/ZMOb/00
11/19 

Návrh na schválení Statutu sociálního fondu 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OMJ/ZMOb/00
51/19 

Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům 
v k. ú. Výškovice u Ostravy 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0048/19 
Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0094/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1473/RMOb-JIH/1822/25 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
odejmout k 01.10.2019 ze svěření Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizaci, se sídlem Václava Košaře 121/6, Dubina, 700 30  Ostrava, 
IČO 70631751 nemovité věci, a to pozemek p.č. 105/14, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
občanská vybavenost, v k. ú. Dubina u Ostravy, na ulici J. Matuška 26a a schvaluje Úplné znění 
přílohy č. 1 ke zřizovací listině s účinností od 01.10.2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) zmocňuje 

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

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0045/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě  
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 0095/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci stavbě bez čp/če, jiná st., 
stojící na pozemku p.č.st. 6298 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře, svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0043/19 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0096/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1139/RMOb-JIH/1822/21 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č. 110/5 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 5738 m2 a parc.č. 110/103 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2  v k. ú. Dubina 
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u Ostravy a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené 
pozemky 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0042/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 0097/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1274/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 426/56 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 3 m²  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, dle důvodové zprávy a žádá 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat dotčený pozemek 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0041/19 
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 0098/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1138/RMOb-JIH/1822/21 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 78 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, označenou jako díl a, v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 1217-542/2019, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a žádá 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedenou část pozemku 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0038/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám 
garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0099/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1192/RMOb-JIH/1822/22 
k usnesení č. 1303/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

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

1) ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2987 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 

2) k podílu ve výši ½ stavby bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2960/14 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0037/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy 
  
Usnesení číslo: 0100/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1129/RMOb-JIH/1822/21 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.č.st. 854/4 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 21 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města uvedený pozemek neprodat 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0018/19 
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Čtvrti 
  
Usnesení číslo: 0101/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1187/RMOb-JIH/1822/22 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 221/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o předpokládané výměře 53 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Čtvrti, v rozsahu 
daném zákresem, který je přílohou č. 1. tohoto materiálu a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města neprodat část dotčeného pozemku 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0036/19 
Záměr na prodej a stanovisko k prodeji částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Pospolitá 
  
Usnesení číslo: 0102/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1196/RMOb-JIH/1822/22 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodeje částí pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
oddělených a nově označených jako:   

- p.p.č. 1149/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 

- p.p.č. 1149/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m2 

- p.p.č. 1149/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 114 m2 

- p.p.č. 1149/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 190 m2 

- p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň nově o výměře 217 m2, 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3553-63/2019, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 1149/5 ostatní plocha, zeleň, 
odděleného a nově označeného jako p.p.č. 1149/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3553-63/2019, který je přílohou č. 1 
tohoto materiálu a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat 
dotčenou část pozemku 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0040/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 0103/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 0910/RMOb-JIH/1822/17 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.p.č. 306/51 zahrada o výměře 23 m2 v k. ú. Hrabůvka 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0044/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 0104/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 0909/RMOb-JIH/1822/17 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.p.č. 311/39 zahrada o výměře 16 m2 v k. ú. Hrabůvka, za podmínky 
vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0049/19 
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova 
  
Usnesení číslo: 0105/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1463/RMOb-JIH/1822/25 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat část pozemku parc.č. 715/338 ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1194-67/2019 ze dne 22.03.2019 a nově 
označenou jako pozemek parc.č. 715/341 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0050/19 
Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 
  
Usnesení číslo: 0106/ZMOb-JIH/1822/5 

OMJ 

k usnesení č. 1461/RMOb-JIH/1822/25 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodeje částí pozemků parc.č. 317/15 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 26 m2 a parc.č. 317/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře celkové výměře 
25 m2  oddělených geometrickým plánem č. 1162-537/2018 a nově označených jako pozemek 
parc.č. 317/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu, za cenu minimálně v místě a čase obvyklou, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
(zn. předkl.) 

SOC/ZMOb/0005/19 
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: 0107/ZMOb-JIH/1822/5 

SOC 

k usnesení č. 1039/RMOb-JIH/1822/20 
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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.) 

SOC/ZMOb/0006/19 
Žádost o finanční dar 
  
Usnesení číslo: 0108/ZMOb-JIH/1822/5 

SOC 

k usnesení č. 1434/RMOb-JIH/1822/25 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout finanční dar pobočnému spolku Podané ruce - osobní asistence, se sídlem 
Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596 ve výši 20 001 Kč na částečnou úhradu 
provozních nákladů a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 

  
2) souhlasí 

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

  
(zn. předkl.) 

OHS/ZMOb/0001/19 
Návrh na převod neupotřebitelného majetku 
  
Usnesení číslo: 0109/ZMOb-JIH/1822/5 

OHS 

k usnesení č. 1233/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o převodu neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 85 686,50 Kč, Statutárnímu městu 
Ostrava, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava, 
IČO: 00845451 dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OPVO/ZMOb/0016/19 
Příspěvek na podporu vzdělávání zastupitelů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0110/ZMOb-JIH/1822/5 

OPVO 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
poskytování příspěvku na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena 
zastupitelstva městského obvodu, a to ve výši a za obdobných podmínek, jako u zaměstnanců 
zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dále za podmínky, že zastupitel bude 
na vzdělávací akci řádně delegován starostou městského obvodu 

  
(zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0014/19 
Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - P. G. 
  
Usnesení číslo: 0111/ZMOb-JIH/1822/5 

OPR 

k usnesení č. 1197/RMOb-JIH/1822/22 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neprominout panu XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, vyčíslené příslušenství ve výši 
33 109,88 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojeného s užíváním bytu č. XX
v domě č.p. XXX, č.or. X na ulici V. Košaře v Ostravě - Dubině, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0015/19 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení - D. H. 
  
Usnesení číslo: 0112/ZMOb-JIH/1822/5 

OPR 

k usnesení č. 1355/RMOb-JIH/1822/24 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout paní XXXX XXXXX, nar. XXXX, zastoupené opatrovnicí XXXX  XXXXXXX, 
nar. XXXX Xvyčíslené příslušenství ve výši 221 810 Kč představující poplatek z prodlení 
vzniklý z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojeného s užíváním bytu č. X v domě 
č.p. XXX, č.or. XX na ulici Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0016/19 
Žádost o zastavení exekučního řízení, prominutí pohledávky - V. D. 
  
Usnesení číslo: 0113/ZMOb-JIH/1822/5 

OPR 

k usnesení č. 1354/RMOb-JIH/1822/24 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

  
zastavit exekuční řízení sp. zn. XXX EX XX/17 a sp. zn. XXX EX XXX/19 vedené vůči paní 
XXXX XXXX, nar. XXXXX, zastoupené opatrovníkem Obcí Kunín a prominout jistinu ve výši 
102 938 Kč, vyčíslené příslušenství ve výši 438 663 Kč, soudní poplatky ve výši 7 660 Kč 
a náklady právního zastoupení ve výši 57 830 Kč vzniklé z titulu dlužného nájemného a záloh 
na služby spojeného s užíváním bytu a refakturace oprav bytu č. X v domě č.p. XXX, 
č.or. X na ulici J. Škody v Ostravě - Dubině, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/ZMOb/0011/19 
Poskytnutí individuální účelové dotace na dostavbu tréninkového hřiště s umělým 
povrchem III. etapa - dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, terénní úpravy/ 
a část 2. - finální položení umělého trávníku 2020, FC Ostrava - Jih, zapsaný spolek 
  
Usnesení číslo: 0114/ZMOb-JIH/1822/5 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout individuální účelovou dotaci 280 000 Kč na projekt “Dostavba tréninkového hřiště 
s umělým povrchem III. etapa - dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, terénní úpravy/ a část 
2. - finální položení umělého trávníku 2020”, FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, 
Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 703 12 966 a uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih spolku 
FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 703 12 966, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/ZMOb/0012/19 
Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0115/ZMOb-JIH/1822/5 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvkové organizace, se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, 
IČO 70631751, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0008/19 
Podání žádosti o příspěvek z programu Bezpečnost pro projekt “Rekonstrukce ulice 
Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 0116/ZMOb-JIH/1822/5 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
podat žádost o příspěvek z programu Bezpečnost ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
pro projekt „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” 

  
2) schvaluje 

  
financování projektu “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” v roce 2020 ve výši 31 000 tis. Kč, 
přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 11 500 tis. Kč z prostředků SMO, 
spolufinancování ve výši 11 500 tis. Kč z prostředků  MOb Ostrava-Jih a spolufinancování 
ve výši 8 000 tis. Kč z prostředků poskytovatele dotace, za podmínky úspěšnosti žádosti 
o příspěvek 

  
(zn. předkl.) 

OFR/ZMOb/0010/19 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2019 
  
Usnesení číslo: 0117/ZMOb-JIH/1822/5 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

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

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 
do 30.06.2019 

  
(zn. předkl.) 

OFR/ZMOb/0012/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 3Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0118/ZMOb-JIH/1822/5 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

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

- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 20 156 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400145000000 o 13 000 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 6 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 656 tis. Kč 

  
(zn. předkl.) 

OFR/ZMOb/0011/19 
Návrh na schválení Statutu sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 0119/ZMOb-JIH/1822/5 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ruší 

  
Statut sociálního fondu schválený zastupitelstvem městského obvodu dne 20.02.2003 usnesením 
č. 69/M včetně schválené úpravy ze dne 17.06.2004 usnesením č. 0274/12, ze dne 27.04.2006 
usnesením č. 0780/22 a ze dne 26.02.2009 usnesením č. 0721/15 

s účinností ke dni 30.09.2019 

  
2) schvaluje 

  
Statut sociálního fondu městského obvodu Ostrava-Jih ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 


