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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 11.06.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0207/ZMOb-JIH/1822/9 OPR/ZMOb/00
03/20 

Žádost o prominutí dluhu, žádost o uzavření dohody 
o splátkách dluhu H. K. 

0208/ZMOb-JIH/1822/9 OPR/ZMOb/00
06/20 

Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - Z. G. 

0209/ZMOb-JIH/1822/9 OPR/ZMOb/00
02/20 

Žádost o splátkový kalendář - Z. D. 

0210/ZMOb-JIH/1822/9 OPR/ZMOb/00
05/20 

Žádost o splátkový kalendář - M. Z. 

0211/ZMOb-JIH/1822/9 OPR/ZMOb/00
04/20 

Hromadný odpis pohledávek 

0212/ZMOb-JIH/1822/9 OBH/ZMOb/00
02/20 

Žádost o splátkový kalendář M. T. 

0213/ZMOb-JIH/1822/9 OBH/ZMOb/00
01/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné 
působnosti 

0214/ZMOb-JIH/1822/9 ODK/ZMOb/00
03/20 

Aktualizace přílohy č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

0215/ZMOb-JIH/1822/9 OPVO/ZMOb/0
003/20 

Revokace části usnesení č. 0206/ZMOb-JIH/1822/8 

0216/ZMOb-JIH/1822/9 OSK/ZMOb/00
09/20 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování 
dotace za rok 2019 pro Futsal club Ostrava, z.s. 

0217/ZMOb-JIH/1822/9 OSK/ZMOb/00
11/20 

Program na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 
obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

0218/ZMOb-JIH/1822/9 OFR/ZMOb/00
01/20 

Návrh na schválení účetní závěrky městského 
obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

0219/ZMOb-JIH/1822/9 OFR/ZMOb/00
02/20 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2019 

0220/ZMOb-JIH/1822/9 OFR/ZMOb/00
04/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu 
na léta 2021-2023 

0221/ZMOb-JIH/1822/9 OFR/ZMOb/00
05/20 

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního 
běžného účtu městského obvodu Ostrava-Jih 
a rozpočtových opatření č. 2Z/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

0222/ZMOb-JIH/1822/9 OFR/ZMOb/00
03/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu 
Ostrava-Jih za období leden-březen 2020 

0223/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
17/20 

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

0224/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
18/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Staňkova 
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0225/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
20/20 

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

0226/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
19/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě (1) 

0227/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
26/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě (2) 

0228/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
22/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 

0229/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
25/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

0230/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
15/20 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Na Mýtě 

0231/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
16/20 

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

0232/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
29/20 

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

0233/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
21/20 

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

0234/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
28/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. 
Hrabůvka 

0235/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
23/20 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Cholevova 

0236/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
27/20 

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Žižkovská 

0237/ZMOb-JIH/1822/9 OMJ/ZMOb/00
24/20 

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

0238/ZMOb-JIH/1822/9 OSK/ZMOb/00
10/20 

Bezpečnost a kriminalita v městském obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2019 

0239/ZMOb-JIH/1822/9 OPVO/ZMOb/0
004/20 

Ukládací část radě městského obvodu 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 SOC/ZMOb/00
05/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace 
Centrum sociálních služeb Jih, Odborářská 677/72, 
Ostrava-Hrabůvka 

 OSK/ZMOb/00
12/20 

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

 ODK/ZMOb/00
04/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0003/20 
Žádost o prominutí dluhu, žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu H. K. 
  
Usnesení číslo: 0207/ZMOb-JIH/1822/9 

OPR 

k usnesení č. 2627/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
neprominout dluh ve výši 144 771,75 Kč s příslušenstvím XXXX XXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

  
2) nedoporučuje 

  
Zastupitelstvu statutárního města Ostrava uzavřít dohodu o splátkách dluhu ve výši 
144 771,75Kč s příslušenstvím s XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX , ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0006/20 
Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - Z. G. 
  
Usnesení číslo: 0208/ZMOb-JIH/1822/9 

OPR 

k usnesení č. 2787/RMOb-JIH/1822/49 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
- prominout panu XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXX, vyčíslené příslušenství  ve výši 
43 118 Kč (představující 45 % z dlužné částky 95 818 Kč), za podmínky, že dojde k úhradě 
zbývající neprominuté částky ve výši 52 700 Kč (představující 55 % z dlužné částky 95 818 Kč), 
představující poplatek/úrok z prodlení vzniklý z titulu pozdní úhrady dlužného nájemného 
a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 4 v domě č. p. 360 č. or. 64 na ulici Jubilejní 
v Ostravě-Hrabůvce, 

- uzavřít s panem XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXX v neprominuté části dluhu ve výši 
52 700 Kč splátkový kalendář s uznáním dluhu co do důvodu i výše, čímž dojde k úhradě dluhu 
v 27 pravidelných měsíčních splátkách, kdy 26 měsíčních splátek je stanoveno ve výši 2 000 Kč 
a 27. splátka je stanovena ve výši 700 Kč, s datem splatnosti každého 25. dne příslušeného 
kalendářního měsíce, až do úplného zaplacení dlužné částky, přičemž první splátka bude 
uhrazena nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo 
k uzavření této dohody. Součástí splátkového kalendáře bude rovněž výslovné uznání dluhu 
co do důvodu i výše co do původní výše dlužné částky 95 818 Kč,  

dle důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0002/20 
Žádost o splátkový kalendář - Z. D. 
  
 
Usnesení číslo: 0209/ZMOb-JIH/1822/9 

OPR 

k usnesení č. 2378/RMOb-JIH/1822/41 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít dohodu o splátkách se XXXXX XXXXX, nar. XXXXX, k zaplacení dlužné částky 
v celkové výši 84 730 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužného nájemného a záloh 
na služby, ujednaného nájemného a skutečně spotřebovaných služeb spojených s užíváním bytu 
č. XX v domě č.p. XXX č.or. X na ulici B. Četyny, Ostrava-Dubina, v tomto znění: 

Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 84 730 Kč formou pravidelných měsíčních 
splátek ve výši 2 300 Kč, vždy k poslednímu dni v měsíci, ve kterém jsou splátky splatné, když 
první splátka se stanoví v měsíci červen 2020. Při takto stanovených splátkách dojde k úhradě 
pohledávky za 37 měsíců, a to tak, 36 měsíců bude splátka činit 2 300 Kč měsíčně, 37. měsíc 
bude poslední splátka ve výši  1930 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 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0005/20 
Žádost o splátkový kalendář - M. Z. 
  
Usnesení číslo: 0210/ZMOb-JIH/1822/9 

OPR 

k usnesení č. 2628/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít dohodu o splátkách s XXXX XXXX, nar. XXXXX XXX, k zaplacení dlužné částky 
v celkové výši 35 809 Kč s příslušenstvím vzniklé z titulu dlužného nájemného a záloh na služby 
spojených s užíváním  bytu č. XX v domě č.p. XXXX č.or. XX na ulici Čujkovova 
v Ostravě-Zábřehu a dále z titulu dlužného ujednaného nájemného, v tomto znění: 

Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši  35 809 Kč formou pravidelných 
měsíčních splátek ve výši minimálně 1 000 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka 
se stanoví v měsíci červnu 2020, tak, aby dlužná částka byla dlužníkem uhrazena do ukončení 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 
KSOS 33 INS XXX/2017.  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 
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zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi, 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPR/ZMOb/0004/20 
Hromadný odpis pohledávek 
  
Usnesení číslo: 0211/ZMOb-JIH/1822/9 

OPR 

k usnesení č. 2629/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
odepsat pohledávky dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 v celkové výši 17 391 300,20 Kč, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0002/20 
Žádost o splátkový kalendář M. T. 
  
Usnesení číslo: 0212/ZMOb-JIH/1822/9 

OBH 

k usnesení č. 2799/RMOb-JIH/1822/49 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
uzavřít s XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem Ostrčilova XXXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXXX XXX, dohodu o splátkách dluhu za byt č. X na ul. Edisonova XXXXXX, 
Ostrava-XXXXXXX, v celkové výši 36 181 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 
1 000 Kč, a to po dobu 36 měsíců, poslední 37. splátka je stanovena ve výši 181 Kč, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/ZMOb/0001/20 
Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 
  
Usnesení číslo: 0213/ZMOb-JIH/1822/9 

OBH 

k usnesení č. 2798/RMOb-JIH/1822/49 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednalo 

  
protokol o kontrole Magistrátu města Ostravy, týkající se stížnosti občana, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 
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2) bere na vědomí 

  
přijatá opatření v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/ZMOb/0003/20 
Aktualizace přílohy č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0214/ZMOb-JIH/1822/9 

ODK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci 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 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0003/20 
Revokace části usnesení č. 0206/ZMOb-JIH/1822/8 
  
Usnesení číslo: 0215/ZMOb-JIH/1822/9 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
odstavec 3) usnesení zastupitelstva městského obvodu č. 0206/ZMOb-JIH/1822/8 ze dne 
12.03.2020 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0009/20 
Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování dotace za rok 2019 pro Futsal club 
Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 0216/ZMOb-JIH/1822/9 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
a) o prominutí termínové podmínky pro vyúčtování poskytnuté účelové dotace za rok 2019, 
která je dle usnesení ZMOb Ostrava-Jih č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 stanovena do 15.12.2019 

b) uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 70/19/OŠK 
dle předloženého návrhu, kterým se prodlouží termín pro vyúčtování do 19.03.2020 
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c) uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2020 se spolkem Futsal 
club Ostrava, z.s., se sídlem U Školy 454, Horní Datyně, 739 32 Vratimov, IČO 03883051 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/ZMOb/0011/20 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 0217/ZMOb-JIH/1822/9 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
vyhlášení “Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021” dle upraveného návrhu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0001/20 
Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0218/ZMOb-JIH/1822/9 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a převedení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 11 342 255,97 Kč na účet 
432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

  
2) ukládá 

  
místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 30.06.2020
 Místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0002/20 
Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0219/ZMOb-JIH/1822/9 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

bere na vědomí 

  
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 bez výhrad 

  
3) schvaluje 

  
závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0004/20 
Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023 
  
Usnesení číslo: 0220/ZMOb-JIH/1822/9 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. rozpočtové opatření č. 1Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 874 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5169 o 670 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 544 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 4359, pol. 5499 o 850 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 5139 o 663 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5132 o 350 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 863 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 5, § 1014, pol. 5169 o 90 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol.5901 o 90 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 50xx o 2 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 000 tis. Kč 



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 10/22 
  

 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol.  5169 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 200 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 51xx o 151 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 151 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 1 468 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 468 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5154, ORG dle bodu h) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 27 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5162, ORG 270373 o 1 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5169, ORG dle bodu h) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 108 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol. 5xxx o 364 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, ORG 200707 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169, ORG 200701 o 600 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 600 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 516x o 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 150 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 31xx, pol. 5171 o 4 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 4 000 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5339, ORG 200708 o 30 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol. 5222, ORG 200708 o 60 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5339, ORG 200708 o 25 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 115 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 311x, pol. 5331, ORG dle bodu j) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 1 680 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 680 tis. Kč 

k) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 2 000 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400296000000 o 605 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400297000000 o 605 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 210 tis. Kč 
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l) 
- zvýší kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 311x o 6 813 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 6 813 tis. Kč 

m) 
- sníží daňové příjmy ORJ 4, pol. 1343 o 330 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 330 tis. Kč 

2. snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652, o částku 150 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743, o částku 45 tis. Kč 
s časovou použitelností 01.01.2020 do 31.12.2020 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Mitušova 1506/16, IČO 70631735, o částku 95 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

d) Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 268/45, IČO 70944661, o částku 70 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

e) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687, o částku 200 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

f) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2218/13, IČO 70631760, o částku 33 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

g) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 2978/100, IČO 70944628, o částku 120 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

h) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778, o částku 90 tis. Kč s časovou použitelností 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 

i) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříková 682/33, IČO 70631786, o částku 313 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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j) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310, o částku 26 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

k) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková 
organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352, 
o částku 85 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

l) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, IČO 70978387, o částku 30 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

m) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328, o částku 64 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

n) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Jugoslávská 2906/23, IČO 70978344, o částku 200 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

o) Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2613/4, IČO 75029847, o částku 4 tis. Kč s časovou 
použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

p) Mateřská škola Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Aloise Gavlase 182/12a, IČO 75029880, o částku 90 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

q) Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Adamusova 1041/7, IČO 75029871, o částku 40 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

r) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 251/13, IČO 75029821, o částku 25 tis. Kč 
s časovou použitelností od 01.01.2020 do 31.12.2020 

3. aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2023 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/ZMOb/0005/20 
Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu městského obvodu 
Ostrava-Jih a rozpočtových opatření č. 2Z/2020 rozpočtu městského obvodu 
Ostrava-Jih na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 0221/ZMOb-JIH/1822/9 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 2Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 5 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol.5169 o 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 3 700 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, §  3639, pol.5164 o 1 000 tis. Kč 

b) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 31 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400028000000 o 3 300 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 0400024600000 o 16 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400094000000 o 5 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400182000000 o 7 200 tis. Kč 

c) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 8 150 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400260000000 o 8 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 150 tis. Kč 

d) 
- zvýší financování na pol. 8115 o 6 300 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171, ORG 20206 o 6 300 tis. Kč 

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

  
 (zn. předkl.) 

OFR/ZMOb/0003/20 
Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-březen 2020 
  
Usnesení číslo: 0222/ZMOb-JIH/1822/9 

OFR 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2020 

b) rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu SMO v období od 01.01.2020 
do 31.03.2020, uvedená v tabulce č. 5 Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0017/20 
Prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 
  
Usnesení číslo: 0223/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2634/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat části 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  oddělené 
geometrickým plánem č. 1162-537/2018 a nově označené jako pozemek parc.č. 317/20 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 51 m2, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, do vlastnictví XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 52 020 Kč 
za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3 000 Kč 
a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka vodovodního řadu v rozsahu ochranného pásma, a to v rozsahu 
celého pozemku parc.č. 317/20 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, na dobu 
neurčitou, za úplatu ve výši 100 Kč  

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 5 
tohoto materiálu  

 
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0018/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 
  
Usnesení číslo: 0224/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2633/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 740/78 ostatní plocha, jiná plocha, díl a) o výměře 78 m2

v k. ú. Výškovice u Ostravy oddělenou geometrickým plánem č. 1217-542/2019 a sloučenou 
do pozemku parc.č. 740/60 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX , za kupní cenu 
ve výši 62 400 Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku ve výši 3 000 Kč + zákonná sazba DPH a správní poplatek za vklad práva 
do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0020/20 
Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 0225/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2631/RMOb-JIH/1822/47 
  
 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat část pozemku parc.č. 740/117 ostatní plocha, zeleň, díl a) o výměře 19 m2

v k. ú.Výškovice u Ostravy oddělenou geometrickým plánem č. 1210-188/2019 a sloučenou 
do pozemku parc.č. 740/84 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Výškovice u Ostravy, do vlastnictví 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 
5 700,- Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
3 000 Kč, geometrického plánu pro změnu hranic pozemků ve výši 6 171 Kč a správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0019/20 
Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě (1) 
  
Usnesení číslo: 0226/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2632/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p.p.č. 311/39 zahrada (ZPF) o výměře 16 m2 v k. ú. Hrabůvka do vlastnictví 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 
10 140 Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
650 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0026/20 
Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě (2) 
  
Usnesení číslo: 0227/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2759/RMOb-JIH/1822/49 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodlo 

  
prodat pozemek p.p.č. 306/51 zahrada (ZPF) o výměře 23 m2 v k. ú. Hrabůvka do vlastnictví 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 
13 770 Kč za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
650 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka kanalizační stoky v rozsahu ochranného pásma, a to v rozsahu 
celého pozemku p.p.č. 306/51 zahrada v k. ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou, za úplatu ve výši 
100 Kč 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0022/20 
Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 
  
Usnesení číslo: 0228/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2696/RMOb-JIH/1822/48 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat pozemky v k. ú. Hrabůvka: 

1. p.č.st. 809/3 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m², do společného 
jmění manželů XXXX XXXXX XXXXXXX a XXXXXXXX, oba bytem 
XXXXXXXXXX XX OstravaXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 30 000 Kč 
2. p.č.st. 810/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 18 m², do vlastnictví 
XXXX XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
OstravaXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 15 000 Kč 
3. p.č.st. 812/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 19 m², do vlastnictví 
XXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX XXX XX OstravaXXXXX, za kupní cenu ve výši 
16 000 Kč 
4. p.č.st. 820/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 14 m², do vlastnictví 
PROSPER REAL s.r.o., IČO 015 01 488, se sídlem Souběžná 840/8, Hrabůvka, 700 30 
Ostrava, za kupní cenu ve výši 12 000 Kč 
5. p.č.st. 819/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 11 m², do vlastnictví 
XXXX XXXXX XXXX, bytem XXXX XXX XX OstravaXXXXXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 9 000 Kč 
6. p.č.st. 814/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 31 m², do vlastnictví 
XXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXX OstravaXXXXXXXXX, za kupní 
cenu ve výši 26 000 Kč 
7. p.č.st. 818/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 13 m², do vlastnictví 
Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne, IČO 630 29 391, se sídlem 
Newtonova 725/14, Přívoz, 702 00 Ostrava, za kupní cenu ve výši 11 000 Kč 
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8. p.č.st. 815/4 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 35 m², do vlastnictví 
XXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX  OstravaXXXXXXXXX, za kupní cenu 
ve výši 30 000 Kč 

za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku 
ve výši 289 Kč a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy jako vlastníka vodovodního řadu, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
provozování a udržování vodovodního řadu, a to v rozsahu celých pozemků p.č.st. 809/3, p.č.st. 
810/2, p.č.st. 812/2, p.č.st. 814/2 a p.č.st. 815/4 v k. ú.  Hrabůvka, a jako vlastníka kanalizační 
stoky a veřejného osvětlení, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování 
kanalizační stoky a veřejného osvětlení, a to v rozsahu celých pozemků p.č.st. 820/2, p.č.st. 
819/2 a p.č.st. 818/2 v k. ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou, za úhradu vždy v celkové výši 100 Kč, 
u pozemku p.č.st. 820/2 ve výši 100 Kč + zákonná sazba DPH 

a uzavřít kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy 
č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0025/20 
Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 0229/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2688/RMOb-JIH/1822/48 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat 

1. p.p.č. 215/35, zahrada (ZPF), o výměře 16 m2, v k. ú. Hrabůvka, do vlastnictví XXXXXX 
XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX  Ostrava, za kupní cenu 
ve výši 10 560 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů na zpracování 
znaleckého posudku ve výši 533 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
v zákonné výši 

2. p.p.č. 213/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2, v k. ú. Hrabůvka, do společného 
jmění manželů Ing. XXXX XXXXXX a Ing. XXXXXXXX Ph.D., oba bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXX  Ostrava, za kupní cenu ve výši 17 820 Kč za podmínky, že kupující uhradí 
poměrnou část nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 534 Kč a správní poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 
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(zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0015/20 
Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 
  
Usnesení číslo: 0230/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2550/RMOb-JIH/1822/45 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 311/40 zahrada o výměře 2 m2

v k. ú. Hrabůvka a žádá Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat 
uvedený pozemek 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0016/20 
Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní 
  
Usnesení číslo: 0231/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2549/RMOb-JIH/1822/45 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru prodat část pozemku parc.č. 793/180 ostatní plocha, manipulační 
plocha o celkové výměře 154 m2 a části pozemku parc.č. 793/281 ostatní plocha, zeleň 
o výměrách 189 m2 a 21 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy  a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města prodat části pozemků v rozsahu daném geodetickým zaměřením, 
které je přílohou č. 4 materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0029/20 
Prodej nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 
  
Usnesení číslo: 0232/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2796/RMOb-JIH/1822/49 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. st. 173, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1579 m2, jehož součástí je stavba 
s č.p. 200, Hrabůvka, stavba občanské vybavenosti 
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- pozemek parc. č. st. 565, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m2, jehož součástí je stavba 
bez č.p./č.e., stavba občanské vybavenosti 

- pozemek parc. č. 246/2, ostatní plocha, zeleň o výměře 1827 m2 

do podílového spoluvlastnictví XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX s podílem o velikosti 
75/100  a XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX X  XXXXXXXXX s podílem o velikosti 25/100 za celkovou kupní cenu ve výši 
15 000 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí 

zřídit věcné právo předkupní k převáděným nemovitým věcem na všechny způsoby zcizení 
nemovitých věcí na dobu 10 let ode dne vkladu předkupního práva do katastru nemovitostí 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch statutárního 
města Ostravy, jako vlastníka veřejné kanalizace v části pozemku parc. č. 246/2 ostatní plocha, 
zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1553-16/2020, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci ve znění přílohy č. 4 
předkládaného materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0021/20 
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0233/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2643/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 740/49 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická o předpokládané výměře 
1 279 m2 v rozsahu dle snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu, za účelem 
vybudování veřejného parkoviště o kapacitě 48 parkovacích stání pro zajištění dostatečného 
počtu parkovacích stání pro zákazníky prodejny HRUŠKA a žádá Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města neprodat předmětnou část pozemku 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0028/20 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě 
garáže v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0234/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2764/RMOb-JIH/1822/49 
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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. 1164, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hrabůvka, svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih 

 
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0023/20 
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 0235/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2645/RMOb-JIH/1822/47 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat pozemky p.č.st. 1784/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 248 m2, 
a p.č.st. 1784/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, v k. ú. Hrabůvka, ulice 
Cholevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
a to za podmínky udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0027/20 
Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 
  
Usnesení číslo: 0236/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2528/RMOb-JIH/1822/44 
  
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodlo 

  
o záměru prodat části pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy svěřených městskému obvodu 
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků č. 502-49/2019, který 
je přílohou č. 5 materiálu, a to: 

1.část pozemku parc.č. 12 o výměře 134 m2 a část pozemku parc.č. 73/47 o výměře 44 m2 nově 
označené jako pozemek parc.č. 12/1 o výměře 178 m2 

2. část pozemku parc.č. 12 o výměře 22 m2 a část pozemku parc.č. 73/47 o výměře 17 m2 nově 
označené jako pozemek parc.č. 12/2 o výměře 39 m2 
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3. část pozemku parc.č. 12 o výměře 23 m2 a část pozemku parc.č. 73/47 o výměře 47 m2 nově 
označené jako pozemek parc.č. 73/71 o výměře 71 m2 (geometrickým plánem zaokrouhleno 
na 71 m2) 

za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/ZMOb/0024/20 
Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0237/ZMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

k usnesení č. 2701/RMOb-JIH/1822/48 
  
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 11.06.2020 pro níže uvedené 
příspěvkové organizace: 

Mateřská škola Harmonie Ostrava – Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace 
se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, 700 30, IČO 75029863 

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

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Krestova 1387/36a, Hrabůvka, 700 30  Ostrava, IČO 70631743 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.) 
OSK/ZMOb/0010/20 
Bezpečnost a kriminalita v městském obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0238/ZMOb-JIH/1822/9 

OŠK 

Zastupitelstvo městského obvodu 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. 
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1) bere na vědomí 

  
a) Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 
2019 

b) Zprávu Policie České republiky o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 
na území Ostrava-Jih a Vítkovice za rok 2019 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/ZMOb/0004/20 
Ukládací část radě městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0239/ZMOb-JIH/1822/9 

OPVO 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 

1) ukládá 

  
radě městského obvodu uložit redakční radě změnu rozdělení počtu znaků v rubrice názory tak, 
aby všechny strany zastoupené v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih měly stejný 
počet znaků, např. 1 000 

 


