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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 12.03.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0179/ZMOb-JIH/1822/8 OSK/ZMOb/00
06/20 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní 
škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizaci 

0180/ZMOb-JIH/1822/8 OSK/ZMOb/00
05/20 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní 
škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 
52, příspěvkové organizaci 

0181/ZMOb-JIH/1822/8 OSK/ZMOb/00
04/20 

Poskytnutí finančního daru, Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o. 

0182/ZMOb-JIH/1822/8 OSK/ZMOb/00
08/20 

Změna Přílohy č. 1 a její úplné znění ke zřizovací 
listině 

0183/ZMOb-JIH/1822/8 OSK/ZMOb/00
02/20 

Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací 
listině příspěvkových organizací ve školství 
a kultuře 

0184/ZMOb-JIH/1822/8 SOC/ZMOb/00
02/20 

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

0185/ZMOb-JIH/1822/8 SOC/ZMOb/00
04/20 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

0186/ZMOb-JIH/1822/8 SOC/ZMOb/00
01/20 

Žádost o podporu na provozní náklady sociálních 
služeb 

0187/ZMOb-JIH/1822/8 OSR/ZMOb/00
01/20 

Obec přátelská rodině a seniorům 2020 

0188/ZMOb-JIH/1822/8 ODK/ZMOb/00
01/20 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

0189/ZMOb-JIH/1822/8 ODK/ZMOb/00
02/20 

Petice občanů za vybudování parkovacích stání 
na pozemku parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka 

0190/ZMOb-JIH/1822/8 OPR/ZMOb/00
01/20 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení L.T. 

0191/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
84/20 

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

0192/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
01/20 

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

0193/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
03/20 

Stanovisko k prodeji pozemků včetně stavby v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

0194/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
04/20 

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

0195/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
05/20 

Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 

0196/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
85/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

0197/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
06/20 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Hulvácká 
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0198/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
08/20 

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

0199/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
07/20 

Výkup pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 

0200/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
11/20 

Zrušení Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových 
prostorů a souvisejících pozemků 

0201/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
12/20 

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

0202/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
86/20 

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, lokalita ul. Husarova x Proskovická 

0203/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
02/20 

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

0204/ZMOb-JIH/1822/8 OMJ/ZMOb/00
13/20 

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

0205/ZMOb-JIH/1822/8 OPVO/ZMOb/0
001/20 

Změny ve finančním výboru 

0206/ZMOb-JIH/1822/8 OPVO/ZMOb/0
002/20 

Stanovisko městského obvodu Ostrava-Jih 
ke změnám v organizaci městské hromadné dopravy 
k 01.03.2020 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 OMJ/ZMOb/00
09/20 

Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 

 OMJ/ZMOb/00
10/20 

Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 
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 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0006/20 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0179/ZMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978310, ve výši 4 901 706,11 Kč na předfinancování projektu „Modernizace učeben 
na ZŠ Provaznická” a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0005/20 
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 0180/ZMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizaci, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70978336, ve výši  8 000 000 Kč na předfinancování projektu „Revitalizace odborných 
učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova” a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/ZMOb/0004/20 
Poskytnutí finančního daru, Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 0181/ZMOb-JIH/1822/8 

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 
85 910 Kč včetně DPH a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 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 CZ25816977, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 

OSK/ZMOb/0008/20 
Změna Přílohy č. 1 a její úplné znění ke zřizovací listině 
  
Usnesení číslo: 0182/ZMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu a úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, 
Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, dle důvodové zprávy, s účinností od 01.04.2020 

  
2) zmocňuje 

  
starostu Bc. Martina Bednáře a místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Přílohy č. 1 
ke zřizovací listině výše uvedené příspěvkové organizace 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0002/20 
Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací 
ve školství a kultuře 
  
Usnesení číslo: 0183/ZMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu a úplné znění přílohy č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství 
a kultuře k níže uvedeným příspěvkovým organizacím k 31.12.2019, dle důvodové zprávy: 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652 

- Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem Klegova 
1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Krestova 36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743 

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

- Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 

- Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 
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- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 

- Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, 
se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978352 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
se sídlem Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344 

- Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628 

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

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786 

- Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, se sídlem Staňkova 
156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839 

- Mateřská škola Volgogradská 4, 700 30  Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem 
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 

- Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem Za Školou 
2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 

- Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 
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- Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, se sídlem 
Adamusova1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 

- Mateřská škola A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava - Dubina, příspěvková organizace, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880 

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

- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 

  
2) zmocňuje 

  
starostu Bc. Martina Bednáře a místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou k podpisu Přílohy č. 3 
ke zřizovací listině výše uvedených příspěvkových organizací 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0002/20 
Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0184/ZMOb-JIH/1822/8 

SOC 

k usnesení č. 2330/RMOb-JIH/1822/40 
  
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 01.04.2020, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0004/20 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 0185/ZMOb-JIH/1822/8 

SOC 

k usnesení č. 2321/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neposkytnout finanční příspěvek na rok 2020 příspěvkové organizaci Domov Vítkov, p.o., 
Lidická 611, 749 01  Vítkov, IČO 71196951, ve výši 38 645 Kč na úhradu poskytovaných 
sociálních služeb občance městského obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
SOC/ZMOb/0001/20 
Žádost o podporu na provozní náklady sociálních služeb 
  
Usnesení číslo: 0186/ZMOb-JIH/1822/8 

SOC 

k usnesení č. 2152/RMOb-JIH/1822/37 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neposkytnout finanční podporu příspěvkové organizaci Náš svět, p.o., Pržno 239, 739 11 Pržno, 
IČO 00847046, ve výši 41 939 Kč na provozní náklady sociálních služeb poskytovaných 
občanům městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/ZMOb/0001/20 
Obec přátelská rodině a seniorům 2020 
  
Usnesení číslo: 0187/ZMOb-JIH/1822/8 

OSR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
informaci o podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí - Obec přátelská 
rodině a seniorům 2020  pro oblast II. Obec přátelská seniorům dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0001/20 
Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0188/ZMOb-JIH/1822/8 

ODK 

k usnesení č. 2240/RMOb-JIH/1822/39 
  
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, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0002/20 
Petice občanů za vybudování parkovacích stání na pozemku parc. č. 463/6, 
k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0189/ZMOb-JIH/1822/8 

ODK 

k usnesení č. 2361/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
text odpovědi na petici občanů za vybudování parkovacích stání na pozemku parc. č. 463/6, k.ú. 
Hrabůvka, dle předloženého návrhu s úpravou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0001/20 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení L. T. 
  
Usnesení číslo: 0190/ZMOb-JIH/1822/8 

OPR 

k usnesení č. 1824/RMOb-JIH/1822/32 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prominout XXXX XXXXX, nar. XXXXXX poplatek z prodlení ve výši 85 % kapitalizovaného 
poplatku z prodlení, za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu 
č. 21 v domě č.p. 2619 na ulici Plzeňská č.or. 10 v Ostravě-Zábřehu, což činí částku ve výši 
175 002 Kč, za podmínky úhrady nákladů exekučního řízení, které je již nařízeno, dle důvodové 
zprávy   

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0084/20 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 
  
Usnesení číslo: 0191/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2092/RMOb-JIH/1822/35 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.č.st. 6662 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 117 m2, na kterém je umístěna stavba: Zábřeh, č.p. 3211, jiná stavba  a část pozemku 
p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3570-119/2019, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu, nově označenou jako p.p.č. 1237/34 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti, 
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih 
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2) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat výše uvedené pozemky 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0001/20 
Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 0192/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2131/RMOb-JIH/1822/36 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní 
dopravní plocha o výměře 83 m2 a část pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 
18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
2) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat části dotčených pozemků 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0003/20 
Stanovisko k prodeji pozemků včetně stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 0193/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2334/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č.st. 3487/4 zastavěná plocha 
a nádvoří,  jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a p.p.č. 2984 ostatní plocha, 
manipulační plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, včetně všech jejich součástí 
a příslušenství, za účelem vybudování a provozování sportovního zařízení, za podmínek zřízení 
věcného práva předkupního a věcného práva zákazu zcizení a zákazu zatížení dotčených 
nemovitých věcí ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného 

  
2) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedené nemovité věci 

  



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 11/16 
  

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0004/20 
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 0194/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2331/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Výškovice u Ostravy o předpokládané výměře 15 m2 v rozsahu dle situačního snímku, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá Zastupitelstvo města Ostravy, aby si vyhradilo 
rozhodnout o prodeji 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0005/20 
Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 
  
Usnesení číslo: 0195/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2333/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
A) souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č.st. 173 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 1 579 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 200, p.č.st. 565 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 353 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti bez čp/če, p.p.č. 
246/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 827 m2, včetně jejich součástí a příslušenství, vše v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a žádá 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat výše uvedené nemovitosti, 
a to za následujících podmínek: 

- zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostravy jako oprávněného 

- minimální výše kupní ceny 15 000 000 Kč 

- provozování školy nebo školského zařízení 

B) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků p.p.č. 246/2 ostatní plocha, 
zeleň o předpokládané výměře 31 m2 a p.č.st. 173 zastavěná plocha a nádvoří o předpokládané 
výměře 19 m2, vše v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih, v rozsahu daném zákresem, který je součástí přílohy č. 2 tohoto materiálu, dle 
důvodové zprávy a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat výše 
uvedené části pozemků 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0085/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
garáže v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0196/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2129/RMOb-JIH/1822/36 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, 
stojící na pozemku p.č.st. 2329 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0006/20 
Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 0197/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2332/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemek p.č.st. 6325 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 148 m2 a část pozemku p.p.č. 455/9 ostatní plocha, zeleň o maximální 
výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu 
daném zákresem, který je přílohou č. 1  tohoto materiálu 

  
2) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat výše uvedené pozemky 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0008/20 
Stanovisko k prodeji a nabytí částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
  
Usnesení číslo: 0198/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2364/RMOb-JIH/1822/40 
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Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemku parc. č. 740/4 ostatní 
plocha, jiná plocha o celkové předpokládané výměře 1.521 m2 a část pozemku parc. č. 740/49 
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové předpokládané výměře 1.295 m2 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Výškovická, včetně všech jejich součástí, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 1 předloženého materiálu, za účelem zřízení a provozování dvoupodlažní  prodejny potravin 
včetně dopravního napojení v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu  a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru prodeje částí dotčených 
pozemků včetně všech jejich součástí, za těchto podmínek: 

- zřízení věcného práva předkupního k dotčeným částem pozemků parc. č. 740/4 
a parc. č. 740/49 v k. ú. Výškovice u Ostravy ve prospěch statutárního města Ostravy 

- zřízení věcného práva zákazu zcizení a zákazu zatížení dotčených částí pozemků parc. č. 740/4 
a parc. č. 740/49 v k. ú. Výškovice u Ostravy 

- převodu budoucí stavby veřejné komunikace a parkovacích stání včetně částí pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, na kterých bude tato budoucí stavba umístěna 

b) vyhradit si pravomoc požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k nabytí 
části pozemku parc. č. 740/47 ostatní plocha, jiná plocha o předpokládané výměře 648 m2 a částí 
pozemku parc. č. 740/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané celkové výměře 
499 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, včetně součástí a příslušenství, 
do vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0007/20 
Výkup pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 0199/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2341/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
nabýt pozemky p.č.st. 325/2 a p.p.č. 4518 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, od XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za kupní cenu ve výši 325 000 Kč 
a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu, odůvodnění odchylky od ceny 
obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předkládaného materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0011/20 
Zrušení Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 
  
Usnesení číslo: 0200/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2349/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ruší 

  
Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih vydané usnesením 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0329/8 ze dne 17.03.2016 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0012/20 
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova 
  
Usnesení číslo: 0201/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat část pozemku parc.č. 715/6 ostatní plocha, jiná plocha, oddělenou 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1227-101/2020 a nově označenou jako 
pozemek parc.č. 715/343 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za podmínky 
vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0086/20 
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x 
Proskovická 
  
Usnesení číslo: 0202/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2094/RMOb-JIH/1822/35 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat část pozemku parc.č. 793/102 ostatní plocha, zeleň, oddělenou geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 1226-23/2020 a nově označenou jako pozemek parc.č. 
793/456 ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2, k. ú. Výškovice u Ostravy, za podmínky vydání 
předchozího souhlasu Rady města Ostravy 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0002/20 
Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře 
  
Usnesení číslo: 0203/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2343/RMOb-JIH/1822/40 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat části pozemků parc.č. 263/17 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 624/1 ostatní 
plocha, silnice, vše k. ú. Výškovice u Ostravy,  dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku 
č. 1223-44/2019, který je přílohou č. 4 materiálu, označené jako pozemek parc.č. 624/4 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 82 m2, za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města 
Ostravy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0013/20 
Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 
  
Usnesení číslo: 0204/ZMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

k usnesení č. 2328/RMOb-JIH/1822/40 
  
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 12.3.2020 pro Základní 
školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Alberta Kučery 1276/20, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70944652 

  
2) zmocňuje 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0001/20 
Změny ve finančním výboru 
  
Usnesení číslo: 0205/ZMOb-JIH/1822/8 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 

  
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. z členství ve finančním výboru k 12.03.2020 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 
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2) volí 

  
Mgr. Petra Opletala členem finančního výboru s účinností od 13.03.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0002/20 
Stanovisko městského obvodu Ostrava-Jih ke změnám v organizaci městské 
hromadné dopravy k 01.03.2020 
  
Usnesení číslo: 0206/ZMOb-JIH/1822/8 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 

  
Radu města Ostravy, aby uložila obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757, povinnost projednávat 
změny v organizaci městské hromadné dopravy nejen se statutárním městem Ostrava, ale také 
s dotčenými městskými obvody a umožnila jim tyto změny připomínkovat v dostatečném 
časovém předstihu 

  
2) žádá 

  
Radu města Ostravy, aby projednala s obchodní společností Dopravní podnik Ostrava a.s., 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757, obnovení 
přímého spojení mezi sídlišti Dubina a Hrabůvka a VŠB - TU Ostrava a Fakultní nemocnicí 
Ostrava 

  
3) ukládá 

  
starostovi městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martinu Bednářovi předložit toto usnesení 
Zastupitelstva MOb Ostrava-Jih Radě města Ostravy, a to v působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.04.2020
 starosta 

 

 


