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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 21.11.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0120/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
69/19 

Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům 
v k. ú. Výškovice u Ostravy 

0121/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
52/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 2 

0122/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
53/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 6 

0123/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
54/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 8 

0124/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
55/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 10 

0125/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
56/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 12 

0126/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
57/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 1 

0127/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
58/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 3 

0128/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
59/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 7 

0129/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
60/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 11 

0130/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
61/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Souběžná 13 

0131/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
62/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. 
Edisonova 

0132/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
63/19 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Edisonova 

0133/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
64/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Paseky 

0134/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
66/19 

Prodej nemovité věci - bytové jednotky v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Klegova č.or. 21 

0135/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
67/19 

Založení společenství vlastníků Klegova 21 

0136/ZMOb-JIH/1822/6 OMJ/ZMOb/00
68/19 

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

0137/ZMOb-JIH/1822/6 OPR/ZMOb/00
18/19 

Žádost o uzavření splátkového kalendáře K.M. 

0138/ZMOb-JIH/1822/6 OPR/ZMOb/00
19/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení N.N. 

0139/ZMOb-JIH/1822/6 OPR/ZMOb/00
20/19 

Stížnost na bezpečnostní situaci u tramvajové 
zastávky HD Hlubina 
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0140/ZMOb-JIH/1822/6 

 
 
OSR/ZMOb/00
10/19 

 
 
Dotace MSK - Poznávací zájezdy pro seniory 2020 

0141/ZMOb-JIH/1822/6 OSR/ZMOb/00
09/19 

Dotace MSK - Stárnout zdravě a aktivně 

0142/ZMOb-JIH/1822/6 OFR/ZMOb/00
13/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden - září 2019 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0069/19 
Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0120/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, IČ: 25389092 a se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, 
Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČ: 26178541 trojstrannou Smlouvu o zřízení předkupního práva 
věcného ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

b) uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, IČ: 25389092 Smlouvu o zřízení práva zákazu zcizení a zákazu zatížení ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

c) uzavřít se společností 3E PROJEKT, a.s., se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, IČ: 25389092 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu, 
odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v upravené důvodové zprávě tohoto materiálu

d) uzavřít se společností Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 
15800, IČ: 26178541 Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu, 
odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v upravené důvodové zprávě tohoto materiálu

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0052/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 2 
  
Usnesení číslo: 0121/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1287/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 823/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 8 m² 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 2 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0053/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 6 
  
Usnesení číslo: 0122/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1288/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 821/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
13 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 6  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0054/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 8 
  
Usnesení číslo: 0123/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1289/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 820/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
14 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 8  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0055/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 10 
  
Usnesení číslo: 0124/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1290/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 819/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
11 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 10  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0056/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 12 
  
Usnesení číslo: 0125/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1291/RMOb-JIH/1822/23 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 818/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
13 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 12 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0057/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 1 
  

OMJ 
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Usnesení číslo: 0126/ZMOb-JIH/1822/6 
k usnesení č. 1531/RMOb-JIH/1822/26 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 809/3 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
35 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 1, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy   

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0058/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 3 
  
Usnesení číslo: 0127/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1532/RMOb-JIH/1822/26 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 810/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
18 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 3, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0059/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 7 
  
Usnesení číslo: 0128/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1533/RMOb-JIH/1822/26 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 812/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
19 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 7, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0060/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 11 
  
Usnesení číslo: 0129/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1534/RMOb-JIH/1822/26 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 814/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
31 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 11, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0061/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 13 
  
Usnesení číslo: 0130/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1535/RMOb-JIH/1822/26 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemek p.č.st. 815/4 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
35 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice Souběžná 13, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady 
města Ostravy  

  
(zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0062/19 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 0131/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1710/RMOb-JIH/1822/29 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodeje pozemku p.p.č. 215/36 zahrada o výměře 51 m² v k. ú. Hrabůvka, ulice 
Edisonova, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy  

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0063/19 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 0132/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1711/RMOb-JIH/1822/29 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 215/1 ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, o výměrách cca 360 m² nebo cca 60 m², dle zákresu 
v situačním snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemku 
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 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0064/19 
Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Paseky 
  
Usnesení číslo: 0133/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1708/RMOb-JIH/1822/29 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.p.č. 883/2 ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha o výměře 658 m² a p.č.st. 1991 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m², 
jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1582 v k. ú. Hrabůvka, ul. Paseky a žádá 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené nemovité věci 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0066/19 
Prodej nemovité věci - bytové jednotky v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova č.or. 21 
  
Usnesení číslo: 0134/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1788/RMOb-JIH/1822/31 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Protokol o průběhu výběrového řízení ze dne 21.10.2019 ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodlo 

  
prodat nemovitou věc – bytovou jednotku č. 1440/5, byt, v domě č.p. 1440, ul. Klegova, 
č.or. 21, stojícím na pozemku p.č.st. 1182 se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu č.p. 1440 a zastavěném pozemku p.č.st. 1182 ve výši 3632/235999, vše v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu 
Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 673 000 Kč do vlastnictví společnosti Eskonta servis s.r.o., 
IČO: 29391580, sídlem Bohumínská 186/125, Muglinov, 712 00  Ostrava, za podmínek úhrady 
kupní ceny do 90 dnů od podpisu smlouvy, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku 
ve výši 485 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, a uzavřít kupní 
smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0067/19 
Založení společenství vlastníků Klegova 21 
  
Usnesení číslo: 0135/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

  
o založení společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 1440 stojícím na pozemku p.č.st. 1182 
v k.ú. Hrabůvka na ulici Klegova 21 a schvaluje návrh stanov tohoto společenství ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0068/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám 
garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0136/ZMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

k usnesení č. 1738/RMOb-JIH/1822/30 
k usnesení č. 1787/RMOb-JIH/1822/31 
  
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, se svěřením 
městskému obvodu Ostrava-Jih, lokalita U Výtopny: 

1. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2509 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2639 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 

3. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3611 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 

  
  (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0018/19 
Žádost o uzavření splátkového kalendáře K.M. 
  
Usnesení číslo: 0137/ZMOb-JIH/1822/6 

OPR 

k usnesení č. 1770/RMOb-JIH/1822/31 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

 
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu Statutárního města Ostrava neuzavřít splátkový kalendář s XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, na základě kterého by dlužnou 
částku ve výši 83 120 Kč splácela v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500 Kč po dobu 
167 měsíců 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 
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 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0019/19 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení N.N. 
  
Usnesení číslo: 0138/ZMOb-JIH/1822/6 

OPR 

k usnesení č. 1524/RMOb-JIH/1822/26 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout XXXX XXXXX, nar. XXXXX  poplatek z prodlení ve výši 50 % kapitalizovaného 
poplatku z prodlení, za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu 
č. XX v domě č. p. XX na ulici Čujkovova č. or. XXX v Ostravě-Zábřehu, což činí částku ve výši 
79 066,30 Kč, za podmínky úhrady nákladů exekučního řízení, dle důvodové zprávy   

  
 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0020/19 
Stížnost na bezpečnostní situaci u tramvajové zastávky HD Hlubina 
  
Usnesení číslo: 0139/ZMOb-JIH/1822/6 

OPR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
stížnost na bezpečnostní situaci u tramvajové zastávky HD Hlubina  

  
2) schvaluje 

  
předložený návrh odpovědi na stížnost 

 (zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0010/19 
Dotace MSK - Poznávací zájezdy pro seniory 2020 
  
Usnesení číslo: 0140/ZMOb-JIH/1822/6 

OSR 

k usnesení č. 1767/RMOb-JIH/1822/31 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Poznávací zájezdy 
pro seniory 2020” v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 
dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSR/ZMOb/0009/19 
Dotace MSK - Stárnout zdravě a aktivně 
  
Usnesení číslo: 0141/ZMOb-JIH/1822/6 

OSR 

k usnesení č. 1766/RMOb-JIH/1822/31 
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Stárnout zdravě a aktivně” 
v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020 dle důvodové zprávy 

  
  (zn. předkl.) 

OFR/ZMOb/0013/19 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2019 
  
Usnesení číslo: 0142/ZMOb-JIH/1822/6 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

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

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2019 -
30.09.2019 

  
 

 


