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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 12.12.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0143/ZMOb-JIH/1822/7 OPVO/ZMOb/0
019/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 

0144/ZMOb-JIH/1822/7 OFR/ZMOb/00
14/19 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020, včetně návrhu střednědobého výhledu 
rozpočtu na léta 2021 - 2023 

0145/ZMOb-JIH/1822/7 SOC/ZMOb/00
07/19 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti sociální péče pro rok 2020 

0146/ZMOb-JIH/1822/7 SOC/ZMOb/00
08/19 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

0147/ZMOb-JIH/1822/7 SOC/ZMOb/00
09/19 

Žádost o finanční dar 

0148/ZMOb-JIH/1822/7 OSR/ZMOb/00
12/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce ul. 
Dr. Lukášové” v rámci programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích 

0149/ZMOb-JIH/1822/7 OSR/ZMOb/00
11/19 

Dotace OPŽP – Dodávka vozidla na oddělený sběr 
a svoz odpadů vč. kontejnerů pro Technické služby 
Ostrava-Jih 

0150/ZMOb-JIH/1822/7 OSK/ZMOb/00
13/19 

Změna a úplné znění zřizovací listiny Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A.Kučery 20, příspěvkové organizace 

0151/ZMOb-JIH/1822/7 OSK/ZMOb/00
14/19 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových 
dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; 
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; 
sportu pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu roku 
2020 

0152/ZMOb-JIH/1822/7 OSK/ZMOb/00
15/19 

Souhlas s darováním hmotného majetku - dodatky 
č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace 

0153/ZMOb-JIH/1822/7 OBH/ZMOb/00
03/19 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

0154/ZMOb-JIH/1822/7 OBH/ZMOb/00
05/19 

Žádost o splátkový kalendář - B. K. 

0155/ZMOb-JIH/1822/7 OBH/ZMOb/00
04/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení P. K. 

0156/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
70/19 

Záměr na prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Starobělská 

0157/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
71/19 

Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. U Zámku 

0158/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
72/19 

Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Písečná 

0159/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
73/19 

Záměr na prodej částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. V Troskách 
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0160/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
76/19 

Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 

0161/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
65/19 

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

0162/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
74/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 

0163/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
75/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul  Venclíkova 

0164/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
39/19 

Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 

0165/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
77/19 

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

0166/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
79/19 

Nabytí části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Provaznická 

0167/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
80/19 

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

0168/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
78/19 

Stanovisko k darování pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Středoškolská 

0169/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
81/19 

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

0170/ZMOb-JIH/1822/7 OMJ/ZMOb/00
82/19 

Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

0171/ZMOb-JIH/1822/7 OPR/ZMOb/00
21/19 

Žádost o splátkový kalendář - A. H. 

0172/ZMOb-JIH/1822/7 OPR/ZMOb/00
22/19 

Žádost o splátkový kalendář - M. A., P. A. 

0173/ZMOb-JIH/1822/7 OPR/ZMOb/00
23/19 

Žádost o splátkový kalendář - Z. H. 

0174/ZMOb-JIH/1822/7 OPR/ZMOb/00
24/19 

Žádost o splátkový kalendář - D. Z. 

0175/ZMOb-JIH/1822/7 TAJ/ZMOb/000
3/19 

Zásady realizace participativního rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

0176/ZMOb-JIH/1822/7 OPVO/ZMOb/0
017/19 

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

0177/ZMOb-JIH/1822/7 OPVO/ZMOb/0
018/19 

Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým 
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, za výkon funkce 
členů výborů zastupitelstva, komisí rady 
a zvláštních orgánů městského obvodu 

0178/ZMOb-JIH/1822/7 OPVO/ZMOb/0
020/19 

Ukládací část kontrolnímu výboru 
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(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0019/19 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0143/ZMOb-JIH/1822/7 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0014/19 
Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020, včetně návrhu 
střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2023 
  
Usnesení číslo: 0144/ZMOb-JIH/1822/7 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
a) rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

příjmy                      980 041 tis. Kč 
financování              309 874 tis. Kč 
zdroje celkem        1 289 915 tis. Kč 
běžné výdaje             980 166 tis. Kč 
kapitálové výdaje      309 749 tis. Kč 
výdaje celkem        1 289 915 tis. Kč 

b) závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2020 ve znění upravené přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

c) poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2020 ve výši 4 265 tis. Kč 

d) střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na léta 2021 - 2023 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 2020 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2019 
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b) schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených 
zastupitelstvem městského obvodu s výjimkou případu, kdy příslušné rozpočtové opatření, které 
předchází úpravě těchto závazných ukazatelů, je vyhrazeno k projednávání zastupitelstvu 
městského obvodu  

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0007/19 
Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče 
pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0145/ZMOb-JIH/1822/7 

SOC 

k usnesení č. 1920/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
poskytnout veřejnou finanční podporu - účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2020 
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 15.12.2019 správné vyúčtování dotace poskytnuté 
městským obvodem Ostrava-Jih na rok 2019 

- 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 2020 
ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 
dle přílohy č. 2 materiálu. Dotace budou poskytnuty pouze za podmínky, že příjemce bude mít 
k 31.12.2019 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 
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(zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0008/19 
Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0146/ZMOb-JIH/1822/7 

SOC 

k usnesení č. 1926/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace, 
se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 s účinnosti 
od 01.01.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0009/19 
Žádost o finanční dar 
  
Usnesení číslo: 0147/ZMOb-JIH/1822/7 

SOC 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neposkytnout finanční dar obecně prospěšné společnosti Vila Vančurova o.p.s., se sídlem 
Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČO 02250152 ve výši 36 000 Kč na částečnou úhradu 
provozních nákladů za sociální služby poskytované občanovi městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0012/19 
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, 
Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” v rámci programu Regenerace veřejných prostranství 
na sídlištích 
  
Usnesení číslo: 0148/ZMOb-JIH/1822/7 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka” dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

  
2) rozhodlo 

  
podat žádost o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro dílčí
projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Náměstí Ostrava-Jih” 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 7/21 
  

  
 
3) 

 

schvaluje 

  
předfinancování projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. 
Lukášové” ve výši 17 547 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 50 % 
uznatelných nákladů a v plné výši neuznatelných nákladů, tj. v předpokládané výši 
11 547 tis. Kč, za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0011/19 
Dotace OPŽP – Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů vč. kontejnerů 
pro Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0149/ZMOb-JIH/1822/7 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s ukončením projektu Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů vč. kontejnerů 
pro Technické služby Ostrava-Jih, číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003118, 
spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
starostovi městského obvodu zajistit veškeré úkony související s ukončením projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 19.12.2019
 Starosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0013/19 
Změna a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0150/ZMOb-JIH/1822/7 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu a úplné znění zřizovací listiny  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A.Kučery 20, příspěvkové organizace, se sídlem A.Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 709 44 652, dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0014/19 
Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání 
a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2020 
ze schváleného rozpočtu roku 2020 
  
Usnesení číslo: 0151/ZMOb-JIH/1822/7 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
1. o poskytnutí účelových dotací pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 v oblasti: 

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 budou poskytnuty 
pouze za podmínky, že příjemce: 

- doloží ve stanoveném termínu do 15.12.2019 správné vyúčtování dotace poskytnuté městským 
obvodem Ostrava-Jih pro rok 2019 

- bude mít k 31.12.2019 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 31.12.2019 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/0015/19 
Souhlas s darováním hmotného majetku - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace 
  
Usnesení číslo: 0152/ZMOb-JIH/1822/7 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s darováním hmotného majetku spolkem Salesiánský dům dětí a mládeže SHM Klub 
Ostrava-Zábřeh, z. s., se sídlem Maničky 61/1, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 69610574 spolku 
SHM Klub Ostrava - Jih, z. s., se sídlem Pepřicova 476/22, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, 
IČO: 07978391 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 9/21 
  

  

  
2) rozhodlo 

  
uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0003/19 
Odpisy pohledávek po zemřelých 
  
Usnesení číslo: 0153/ZMOb-JIH/1822/7 

OBH 

k usnesení č. 1912/RMOb-JIH/1822/33 
  
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. XXXXX XXXX, bytem Mňukova XXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 24 246 Kč 
2. XXXX XXXXX, bytem Svornosti XXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 29 589 Kč 
3. XXXX XXXXX, bytem Mňukova XXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 20 580 Kč 
4. XXXX XXXXX, bytem Fr. Formana XXXXX, O.-Dubina, dluh ve výši 26 166 Kč 
5. XXXX XXXXX, bytem P. Lumumby XXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 47 949 Kč 
6. XXXX XXXXX, bytem Oráčova XXXXX, O.-Hrabůvka, dluh ve výši 22 558 Kč 
7. XXXX XXXXX, bytem Čujkovova XXXXX, O.-Zábřeh, dluh ve výši 46 605 Kč 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0005/19 
Žádost o splátkový kalendář - B.K. 
  
Usnesení číslo: 0154/ZMOb-JIH/1822/7 

OBH 

k usnesení č. 1975/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít dohodu o splátkách s XXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, bytem Čujkovova 
XXXXXX, Ostrava-XXXXX, k úhradě dluhu v celkové výši 27 507,60 Kč formou pravidelných 
měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po dobu 54 měsíců, poslední 55. splátka je stanovena 
ve výši 507,60 Kč, dle důvodové zprávy  
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(zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0004/19 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení P. K. 
  
Usnesení číslo: 0155/ZMOb-JIH/1822/7 

OBH 

k usnesení č. 1911/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout XXXXX XXXXX, nar. XXXXX , bytem XXXXXX XXXXX Šestajovice, poplatek 
z prodlení ve výši 90 % z částky 72 930 Kč, tj. 65 637 Kč, za pozdní úhrady nájemného a záloh 
na služby spojených s užíváním bytu č. XX na ul. Čujkovova XXXXX, Ostrava-XXXX, a to za 
podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 7 293 Kč, dle důvodové 
zprávy 

  
 (zn. předkl.)

OMJ/ZMOb/0070/19 
Záměr na prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 
  
Usnesení číslo: 0156/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1694/RMOb-JIH/1822/29 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat části pozemků p.p.č. 134/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1079/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih, zaměřených geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků 
č. 3574-206/2019, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a nově označených jako pozemek 
p.p.č. 134/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, za podmínky vydání 
předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0071/19 
Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku 
  
Usnesení číslo: 0157/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1695/RMOb-JIH/1822/29 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat část pozemku p.p.č. 1168 zahrada v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělené geometrickým plánem č. 3575-207/2019, 
který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a nově označené jako p.p.č. 1168/2 zahrada o výměře 
84 m2, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0072/19 
Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná 
  
Usnesení číslo: 0158/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1574/RMOb-JIH/1822/27 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru 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, oddělené geometrickým 
plánem č. 3569-38/2019, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a nově označené jako p.p.č. 
1060/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2, za podmínky vydání předchozího souhlasu 
Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0073/19 
Záměr na prodej částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách 
  
Usnesení číslo: 0159/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1570/RMOb-JIH/1822/27 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. V Troskách, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, oddělených a nově 
označených jako: 

- p.p.č. 673/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 

- p.p.č. 673/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3568-37/2019, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 (zn. předkl.)

OMJ/ZMOb/0076/19 
Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 
  
Usnesení číslo: 0160/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1598/RMOb-JIH/1822/28 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná 
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plocha, o předpokládané výměře 119 m2, v k. ú. Dubina u Ostravy, a žádá Zastupitelstvo města 
Ostravy rozhodnout o záměru prodat část pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
o předpokládané výměře 119 m2, v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu dle zákresu, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0065/19 
Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Košaře 
  
Usnesení číslo: 0161/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1948/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 73/49 ostatní plocha, manipulační plocha, oddělenou geometrickým 
plánem č. 464-94/2019 a nově označenou jako pozemek parc.č. 73/70 ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 161 m2, k. ú. Dubina u Ostravy, do podílového spoluvlastnictví 
takto: 

- podíl o velikosti 1/2 do společného jmění manželů XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

- podíl o velikosti 1/2 do společného jmění manželů XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 

za kupní cenu ve výši 113 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování
znaleckého posudku ve výši 2 000 Kč, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
v zákonné výši a úhradu za bezesmluvní užívání pozemku od 01.02.2017 do 31.01.2020 ve výši 
33 810 Kč 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy, jako vlastníka vodovodního řadu, spočívající v právu mít umístěn, provozovat 
a opravovat vodovodní řad umístěný v části pozemku parc.č. 73/70 ostatní plocha, manipulační 
plocha v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 500-355/2019, na dobu neurčitou za úplatu 100 Kč 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0074/19 
Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0162/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1932/RMOb-JIH/1822/33 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek parc.č. 263/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví  manželů XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, za kupní cenu ve výši 5 060 Kč 
za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 5 000 Kč 
a správní poplatek za vlad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky, spočívající v právu mít umístěnou, provozovat 
a opravovat kanalizační stoku, a to v rozsahu celého pozemku parc.č. 263/11 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 4
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0075/19 
Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova 
  
Usnesení číslo: 0163/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1933/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek parc.č. 715/262 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví  XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX, za kupní cenu ve výši 11 460 Kč za podmínky, že kupující uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 5 000 Kč, správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí v zákonné výši a úhradu za bezesmluvní užívání pozemku 
od 01.01.2018 do 31.01.2020 ve výši 3 378,- Kč  

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky a vodovodního řadu, spočívající v povinnosti 
povinného strpět umístění, provozování a udržování kanalizační stoky a vodovodního řadu 
v rozsahu ochranného pásma, a to v rozsahu celého pozemku parc.č. 715/262 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0039/19 
Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 0164/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1365/RMOb-JIH/1822/24 
k usnesení č. 1367/RMOb-JIH/1822/24 
k usnesení č. 1368/RMOb-JIH/1822/24 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemky: 

1. p.p.č. 215/35, zahrada (ZPF), o výměře 16 m2, 

2. p.p.č. 213/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2, 

3. p.p.č. 211/33, zahrada (ZPF), o výměře 5 m2, 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0077/19 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0165/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1941/RMOb-JIH/1822/33 
  
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 16.12.2019 pro níže uvedené
příspěvkové organizace: 

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace se sídlem Srbská 450/2, 
Výškovice, 700 30 Ostrava, IČO 70631778 

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

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

Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace se sídlem 
Provaznická 831/64, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, IČO 70978310 
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Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace se sídlem 
Adamusova 1041/7, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 75029871 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/0079/19 
Nabytí části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 0166/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1931/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
nabýt část pozemku p.p.č. 278/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
dle  geometrického plánu č. 1527-85/2019 oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 278/24 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 147 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická, 
od VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, IČO 26836025, se sídlem Hasičská 
1003/49, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, do vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 107 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0080/19 
Nabytí stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0167/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1930/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
nabýt stavbu bez čp/če občanská vybavenost, která stojí na pozemku p.č.st. 4784 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 62 m2 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 262 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu 
ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu, odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno 
v důvodové zprávě 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0078/19 
Stanovisko k darování pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská 
  
Usnesení číslo: 0168/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1943/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k darování pozemků a částí pozemků v k. ú Zábřeh nad Odrou, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to  

- část p.p.č. 623/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 nově označená jako p.p.č. 623/156 
ostatní plocha, jiná plocha   

- část p.p.č. 623/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2 nově označená jako p.p.č. 623/158 
ostatní plocha, jiná plocha 

- část p.p.č. 623/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 57 m2 nově označená jako díl k) 

- část p.p.č. 623/113 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 nově označená jako p.p.č. 
623/152 ostatní plocha, jiná plocha   

- část p.p.č. 623/113 ostatní plocha, jiná plocha nově o výměře 2125 m2    

- část p.p.č. 623/118 ostatní plocha, zeleň nově o výměře 184 m2    

- část p.p.č. 623/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 nově označená jako 
p.p.č. 623/154 ostatní plocha, ostatní komunikace   

- část p.p.č. 623/122 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 nově označená jako 
p.p.č. 623/155 ostatní plocha, ostatní komunikace   

- část p.p.č. 623/125 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2 označená jako 
díl l)      

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 654 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/17 ostatní plocha, jiná plocha    

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 214 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/18 ostatní plocha, jiná plocha    

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 nově označená jako p.p.č. 642/19 
ostatní plocha, jiná plocha    

- pozemek p.p.č. 642/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 9055 m2 

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha   o výměře 1 m2 nově označená jako p.p.č. 642/14 
ostatní plocha, jiná plocha    
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- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha   o výměře 375 m2 nově označená jako díl r)  

  - část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1061 m2 nově označená jako p.p.č. 
642/10 ostatní plocha, jiná plocha    

- část p.p.č. 642/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 nově označená jako p.p.č. 642/11 
ostatní plocha, jiná plocha 

- část p.p.č. 669/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 nově označená jako 
díl d)      

- část p.p.č. 670/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2 nově označená jako 
díl c)      

- p.p.č. 715/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 302 m2, 

dle geometrických plánů č. 3477-144a/2018 a č. 3477-144b/2018, do vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0081/19 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám 
garáží v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0169/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1842/RMOb-JIH/1822/32 
k usnesení č. 1957/RMOb-JIH/1822/33 
  
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.: 

1. k podílu ve výši 1/2 na stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 724/6 v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita Edisonova 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3691 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 1078/4 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Hasičská, 

4. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 3759 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
U Výtopny, 
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5. ke stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 4718 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 
Starobělská 

  
 (zn. předkl.) 

OMJ/ZMOb/0082/19 
Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0170/ZMOb-JIH/1822/7 

OMJ 

k usnesení č. 1978/RMOb-JIH/1822/33 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků 740/4 ostatní plocha, jiná plocha 
o předpokládané výměře 2466 m2 a 1180 m2, parc.č. 740/49 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o předpokládané výměře 1279 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy 

  
2) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemků 

  
 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0021/19 
Žádost o splátkový kalendář - A. H. 
  
Usnesení číslo: 0171/ZMOb-JIH/1822/7 

OPR 

k usnesení č. 1826/RMOb-JIH/1822/32 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít dohodu o splátkách s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXX, k zaplacení dlužné částky 
v celkové výši 44 069 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužného nájemného a záloh na služby 
a bezdůvodného obohacení za skutečně spotřebované služby spojených s užíváním bytu č. XX
v domě č.p. XXXX č.or. XX na ulici Karpatská v Ostravě-Zábřehu, v tomto znění: 

Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 44 069 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 800 Kč, vždy k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsou splátky splatné, když 
první splátka se stanoví v měsíci prosinec 2019. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě 
pohledávky za 56 měsíců, a to tak, 55 měsíců bude splátka činit 800 Kč měsíčně, 56. měsíc bude 
poslední splátka ve výši 69 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, 
dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 

OPR/ZMOb/0022/19 
Žádost o splátkový kalendář - M.A., P.A. 
  
Usnesení číslo: 0172/ZMOb-JIH/1822/7 

OPR 

k usnesení č. 1825/RMOb-JIH/1822/32 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít dohodu o splátkách s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX a XXXXXXXXX 
XXXXXX, nar. XXXXX k zaplacení dlužné částky ve výši 173 729 Kč vzniklé z titulu dlužného 
kapitalizovaného příslušenství za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby, ujednaného 
nájemného a bezdůvodného obohacení za spotřebované služby spojených s užíváním bytu č. X
v domě č.p. XXX č.or. XX na ulici Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce, v tomto znění: 

Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 173 729 Kč formou pravidelných 
měsíčních splátek ve výši 2 900 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví 
v měsíci prosinci 2019. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky 
za 60 měsíců, a to tak, že 59 měsíců bude splátka činit 2 900 Kč měsíčně, 60. měsíc bude 
poslední splátka ve výši 2 629 Kč, s tím, že dostanou-li se dlužníci do prodlení byť i s částečným 
zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh; věřitel pak není povinen dlužníky 
dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužnících 
zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.)
OPR/ZMOb/0023/19 
Žádost o splátkový kalendář - Z. H. 
  
Usnesení číslo: 0173/ZMOb-JIH/1822/7 

OPR 

k usnesení č. 1823/RMOb-JIH/1822/32 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít se XXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX splátkový kalendář ve formě notářského zápisu 
s doložkou vykonatelnosti k zaplacení dlužné částky ve výši 69 039 Kč na jistinách a 5 000 Kč 
na nákladech řízení vzniklé z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby, ujednaného 
nájemného,  nedoplatku skutečně spotřebovaných služeb za rok 2018 a nákladů řízení ve věci 
vyklizení spojených s užíváním bytu č. XX v domě č.p. XX č.or. X na ulici Václava Jiřikovského 
v Ostravě-Dubina za období 04/2018-07/2019 a to tak, že umožní dlužníkovi uhradit vzniklý 
závazek v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2 000 Kč vždy k poslednímu dni měsíce, 
ve kterém jsou splátky splatné, když první splátka se stanoví v měsíci prosinec 2019. Při takto 
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 38 měsíců, a to tak že 37 měsíců bude 
splátka činit 2 000 Kč, 38. měsíc bude poslední částka ve výši 39 Kč, s tím, že dostane-li 
se dlužník do prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý 
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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, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.)
OPR/ZMOb/0024/19 
Žádost o splátkový kalendář - D. Z. 
  
Usnesení číslo: 0174/ZMOb-JIH/1822/7 

OPR 

k usnesení č. 1822/RMOb-JIH/1822/32 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuzavřít dohodu o splátkách s XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, k zaplacení dlužné částky 
v celkové výši 49 166 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužného nájemného a záloh na služby 
za období 11/2018-5/2019, kapitalizovaného příslušenství za pozdní úhradu nájemného a záloh 
na služby za období 02,03,08,09,10/2018 a nákladů řízení spojených s užíváním bytu 
č. XX v domě č.p. XXXX č.or. X 

  
 

 (zn. předkl.) 
TAJ/ZMOb/0003/19 
Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0175/ZMOb-JIH/1822/7 

TAJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2019, dle předloženého návrhu 

  
2) schvaluje 

  
Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2020, 
dle předloženého návrhu s úpravou 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0017/19 
Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0176/ZMOb-JIH/1822/7 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) stanoví 

  
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu za výkon funkce za měsíc, 
s účinností od 01.01.2020, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
v následujících částkách: 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 3 000 Kč 
člen rady 12 000 Kč 
předseda výboru, komise, zvláštního orgánu 6 000 Kč 
člen výboru, komise, zvláštního orgánu 5 000 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/0018/19 
Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, za výkon funkce členů výborů 
zastupitelstva, komisí rady a zvláštních orgánů městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0177/ZMOb-JIH/1822/7 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městského 
obvodu, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva, komisí rady městského obvodu 
dle platných zásad pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, za výkon funkce členů výborů, komisí 
a zvláštních orgánů městského obvodu s účinností od 01.01.2020 takto: 

předseda komise        3 500 Kč/měsíc 
člen komise/výboru     2 000 Kč/měsíc 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0020/19 
Ukládací část kontrolnímu výboru 
  
Usnesení číslo: 0178/ZMOb-JIH/1822/7 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 

  
kontrolnímu výboru prošetřit přijetí dotace OPŽP týkající se dodávky vozidla na oddělený sběr 
a svoz odpadů vč. kontejnerů pro Technické služby Ostrava-Jih 

 Vyřizuje: Ing. et Ing. Leo Luzar, T: 30.06.2020
 předseda kontrolního výboru 
 


