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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 11. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 14.12.2020 
 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 42 

Omluveni: 3 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 13:00 hod. 

Přestávka: 14:43 – 15:00 hod. 

Ukončení: 16:00 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 
 
Bc. Bednář – zahájil 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 
 
Bc. Bednář  
- požádal o vzájemné respektování bezpečnosti a zdraví, vyzval k používání roušek  

a respirátorů, 
- konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z jednání omluvil Ing. et Ing. Luzara, 

PaedDr. Klímovou, MBA, pí Macečkovou, zatím jsou 4 neomluvení zastupitelé, 
- upozornil na pořizování on-line přenosu a audiovizuálního záznamu, který bude upraven 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a bude zveřejněn na webových stránkách 
obvodu a také na kanále You Tube. 

 
Bc. Bednář – požádal Ing. Michaelu Mahrovou, DiS., od 01.01.2021 jmenovanou novou 
ředitelku KZOJ, aby se krátce představila zastupitelům. 
 
Ing. Mahrová, DiS. – představila se zastupitelům. 

 
V 13:03 hod. se do sálu dostavili zastupitelé – Mgr. Pabjan, MBA a Ing. Kopečný. 
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Bc. Bednář – připomněl, že od 15.00 hodin je do programu zařazen bod „Dotazy, připomínky 
a podněty občanů“ (diskuse občanů k dalším tématům mimo program zasedání). 
 
Bc. Bednář – předložil ke schválení program, jehož návrh, společně s podkladovými materiály, 
byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště, tj.  materiály č. 1 až 36. Na stůl obdrželi 
zastupitelé materiál č. 37 - Návrh rozpočtových opatření č. 5Z/2020 rozpočtu městského 
obvodu Ostrava-Jih na rok 2020, který byl také vložen do úložiště, a dále zápis z finančního 
výboru. K předloženému programu navrhl tyto úpravy: 

- bod č. 23 zařadit za bod č. 1, 
- bod č. 37 předřadit před bod č. 3, 
- bod č. 36 zařadit za bod č. 21. 

Ing. Netočný – návrh na zařazení nového bodu – vyvěšení tibetské vlajky na úřadě  
dne 10.03.2021. 
 
Bc. Bednář – hlasování o návrhu na zařazení bodu č. 38 – Účast v mezinárodní kampani vlajka 
pro Tibet do programu. 
Hlasování: 10:7:21 – neschváleno. 
 
Bc. Bednář – další návrhy na doplnění a úpravu programu nebyly podány. Hlasování  
o předloženém programu s navrženými změnami. 
Hlasování: 39:0:0 – schváleno. 
 

 
Bc. Bednář – žádný ze členů zastupitelstva neučinil před zahájením zasedání zastupitelstva 
oznámení o osobním zájmu ve smyslu zákona o střetu zájmů. 
 

Bc. Hűbner, MBA –  u bodu č. 5 bude hlásit střet zájmu a bude hlasovat. 

 

V 13:07 hod se do sálu dostavila Bc. Ulehlová. 

 
 
Bc. Bednář – požádal ověřovatele zápisu z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva  
Ing. Břetislava Rigra a Bc. Pavlínu Nováčkovou o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
Bc. Nováčková, Ing. Riger  – shodně uvedli, že zápis četli, ověřili, podepsali, odpovídá 
skutečnost. 
 
Žádné námitky proti zápisu z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování  
o zprávě ověřovatelů.  
Hlasování: 41:0:0 - schváleno. 
 
Bc. Bednář –  navrhl pro 11. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu Ing. Tomáše 
Raždíka a Mgr. Jana Dohnala. 
 
Oba nominovaní souhlasili. Jiný návrh nebyl podán, hlasování o předloženém návrhu. 
Hlasování: 41:0:0 - schváleno. 
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Bc. Bednář – vyhotovením zápisu pověřil Janu Zjavkovou, usnesení spolu s ním podepíše 
místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.  

 
 
Bc. Bednář – požádal zástupce finančního výboru o podání zprávy o projednání materiálů  
ve výboru. 
 
Ing. Malík – finanční výbor přijal kladné stanovisko ke všem materiálům s výjimkou bodu, 
který je v rámci programu zařazen jako bod č. 32.  

 

Materiál č. 1 OMJ/ZMOb/0043/20 

Stanovisko k záměru prodeje nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

Bc. Bednář – na jednání přítomni jednatel společnosti Arcada s.r.o. Ing. Bohumil Svoboda - 
tajemník, ředitelka Diakonie Mgr. Irena Savková. Podotkl, že v tuto chvíli nejde o prodej, jedná 
se pouze o vypsání záměru, může se stát, že se přihlásí i jiné subjekty. 

Ing. Svoboda – představení projektu, partnerů, vznik ojedinělého multioborového centra 
s přesahem přes ČR, ve kterém bude k dispozici speciální předškolní, školní zařízení, lékaři, 
fyzioterapeuti, logoped a další přidružené sociální služby. Zmínil plánované otevření k datu 
01.02.2021. 

Bc. Bednář – pokud budeme připravovat vzájemnou smlouvu, budeme chtít předkupní právo 
a do smlouvy ukotvit termíny realizace, dotaz na finanční zdroje. 

Ing. Svoboda – zmínil významného architekta projektu, finanční zdroje mají. 

Bc. Nováčková – poděkování za představení společnosti, je ráda za tuto sociální službu pro náš 
obvod. Doplnila starostu - zákaz zcizení na 10 let, účel vždy pro sociální služby. Žádost  
o dodání architektonické studie a umístění uměleckého díla (majetek obvodu). 

Bc. Bednář – dílo jsme neřešili, nejjednodušší je, aby zůstalo v našem majetku a najít  
po dohodě s autorem jiné vhodné místo. 

Ing. Svoboda – skulptura by měla zůstat, není problém, aby dílo zůstalo v majetku obce. 

Mgr. Foldynová – před samotným prodejem by je zajímal projekt, vizualizace a způsob 
zajištění finančních prostředků. Arcadu zná z Poruby, skvělé rehabilitační centrum, 
poděkovala.  

Mgr. Pabjan, MBA – dotaz na kapacitu jednotlivých částí. 

Ing. Svoboda – požádal o odpověď Mgr. Savkovou, doplnil informace k Arcadě, její činnosti.  

Mgr. Savková – představila se, uvedla jednotlivé kapacity: MŠ 14 dětí, ZŠ 24 dětí,  
SŠ jednooborová 14 dětí, SŠ dvouoborová 28 dětí. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0267/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 23 OMJ/ZMOb/0052/20 

Uzavření dodatků ke kupním smlouvám k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova  
a Plzeňská 

Bc. Bednář – přizval do sálu p. Hábu a Mgr. Miškaříkovou. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 7. 

Bylo přijato usnesení č. 0268/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 2 OFR/ZMOb/0011/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 4Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0269/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 37 OFR/ZMOb/0013/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 5Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0270/ZMOb-JIH/1822/11 

V 13:45 hod. se do sálu dostavila Ing. Gazdová.
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Materiál č. 3 OFR/ZMOb/0012/20 

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

Ing. Netočný – dotaz na nízké čerpání rozpočtu za ¾ roku u investic, předpoklad čerpání  
do konce roku.  
 
Ing. Tichánková –  vyjádření k čerpání rozpočtu – proces běží, předpoklad dokončení velkých 
staveb, rekonstrukce Mjr. Nováka + přilehlé prostranství – určitě k čerpání dojde.  
 
Ing. Riger – technická - výstavba u investic začíná v březnu, výsledek 50 % je dobrý, stavební 
celky, které jsou dokončeny koncem roku, následná fakturace v lednu. Standardní stav. 
 
Bc. Nováčková – zpráva je do září, nyní je prosinec, již minule zástupci hnutí LEČO navrhovali 
předkládat přehled, co se od té doby udělalo, co se změnilo, aby zastupitelé viděli nějaký rozdíl. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – dotaz na čerpání u jiných odborů – hospodářské správy, sociální péče. 
 
Bc. Bednář – materiál se schvaluje díky statutu města, nyní se připravuje jeho změna -  
materiál 2x ročně. 
 
Ing. Šimík – sdělil procentuální čerpání rozpočtů výdajů hospodářské správy a sociální péče 
k 30.11.2020. 
 
Bc. Hűbner, MBA – za odbor dopravy a komunálních služeb je připraven předložit aktuální 
čerpání u nejdůležitějších paragrafů. 
 
Bc. Nováčková – žádost o dodávání chytrých tabulek do úložiště před zasedáním zastupitelstva.  
 
Bc. Bednář – rozhodnutí je na samotných místostarostech. 
 
Ing. Šimík – statut ukládá předkládat tuto zprávu čtvrtletně. 
 
p. Mouka – zapojení volných zdrojů z roku 2020 do rozpočtu - už je asi napočteno, jak dopadne 
letošní rok. Bylo by lepší nedávat do materiálu tabulku, ale jestli se chystá změna v koncepci  
i na městě. Bylo by dobré dostávat čísla, se kterými se počítá na konci roku. 
 
Ing. Šimík – rozpočet je plán, skutečnost se ukáže, tu budeme znát v únoru. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0271/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 4 OFR/ZMOb/0010/20 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, včetně návrhu střednědobého 
výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024 

Ing. Šimík – předklad materiálu. 
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Bc. Bednář – žádost o opravu chyby v důvodové zprávě, ve  3. odstavci odspodu …snížením 
přijatých transferů o cca 61 000 tis. Kč. 

Bc. Nováčková – návrh vést diskusi postupně tak, jak je materiál připraven. 

Bc. Bednář – přizval do sálu vedoucí Ing. Blahovou. 

Mgr. Ivan, p. Graňák – za své kluby nemají problém s návrhem pí Nováčkové. 

Bc. Nováčková – dotaz na výši příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství – stejná 
částka jako v minulém roce, ale skutečnost je nižší, bylo by lepší zohlednit tuto skutečnost, 
podobně jako u poplatku ze psů. 

Ing. Blahová – snížení skutečnosti v důsledku snížení poplatku za zábor veřejného 
prostranství, plnění by mohlo odpovídat letošnímu roku. 

Bc. Nováčková –  dotaz na změnu nedaňových příjmů u odboru bytového a ostatního 
hospodářství.  

Bc. Bednář – přizval do sálu vedoucí Ing. Jaloviecovou. 

Mgr. Dohnal – technickou – obecně při návrhu pro lepší orientaci specifikovat stránku 
materiálu. 

Ing. Jaloviecová – příjmy k ostatním nemovitostem se upravovaly na základě skutečného 
plnění letošního roku, očekává se snížení, je to odhad. 

p. Mouka, Ing. Blahová, Bc. Bednář – diskuse týkající se složení částky uvedené jako volný 
zdroj z roku 2020, zapojení předpokládaného hospodářského výsledku, objemy převodů, 
nevyčerpané rezervy, převody z kapitálových výdajů. 

Bc. Nováčková – dotazy k návrhu rozpočtu u  ORJ 1: 
§ 2141 – vnitřní obchod – není definován zvýšený náklad,  
§ 2219 – dražší na službách,  
§ 3322, 3326 – zachování a obnova kulturních památek, kulturního dědictví chybí, 
§ 3722 – jak se podařilo ušetřit na sběru komunálního odpadu. 
 
Bc. Hűbner, MBA –  
§ 2141 – očekávají se vyšší náklady na spotřebu el. energie, nové vodní zdroje – kašna, 
mlhoviště,  
§ 2219 – navýšení ceny za zimní údržbu komunikací v souvislosti s tzv. dispečinkem, který  
je hrazen jednotlivým dodavatelům, dále to jsou ceny soli, 
§ 3322, 3326 – nárokovány jsou pouze prostředky na opravu sousoší komunistů, z důvodu 
pokrytí i výdajové strany, byl požadavek zkrácen, 
§ 3722 – zajištění vývozu malých odpadkových košů pouze Technickými službami. 

Ing. Breškovec – ocenil navýšení výdajů na Senior expres, chce to ještě přidat.  Dále měl dotaz 
na dramatický úbytek u investičního příspěvku u odboru sociální péče, proč § 4351 u odboru 
financí a rozpočtu padl.  
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Bc. Bednář – vznikla nová příspěvkovka, nebyly známy, jaké přesné náklady budou vznikat, 
částka byla nadhodnocena a nyní se na základě práce ředitelky zreálnila. 

Ing. Blahová – výpadek paragrafu - zřízením příspěvkové organizace se některé výdaje 
převedly na tuto organizaci. 

Bc. Nováčková – dotaz na odbor financí a rozpočtu ve věci vratek místního poplatku za provoz 
hracích automatů, automaty se ruší, očekává se, že to bude ve stejné výši jako 2020. 

Bc. Bednář – v dalších letech to bude i více než v roce 2021, zastupitelstvo města se rozhodlo 
uplatnit vliv na on-line sázení na všechny městské obvody nikoliv jen na ty, které mají automaty 

Ing. Blahová – vratky místních poplatků – paragraf se táhne z minulých let (díra v zákonu, 
vyměřování místního poplatku za provoz technických zařízení). 

Bc. Nováčková – dotaz na investice do údržby, oprav parkovacích domů. 

pí Langrová – údržbu parkovacích domů zajišťují technické služby ve spolupráci s odborem 
dopravy, investice jsou plánovány, v rámci příštího roku budou vyčleněny prostředky v rámci 
možného výsledku hospodaření a převedeny na odbor investiční. 

Ing. Breškovec – podporu protidrogového vlaku považují za kontraverzní záležitost, vlak  
je spíš škodlivý. Dotaz k plánované podpoře tohoto vlaku a dále k výši plánovaných financí  
na údržbu (demolici) parku v rámci akce „Prázdniny na Jihu“. 

Mgr. Hrabovská – protidrogový vlak – částka se převádí na jaro 2021. Existují na něj různé 
názory, ale po diskusi s řediteli škol, ve školské komisi ví, že školy tuto akci hodnotí velice 
dobře, mají zpětnou reakci žáků, je hodnocena dobře. Program se trochu liší, je agresivnější,  
je akceptován dobře, nevidí důvod, proč tuto akci nerealizovat. Odstranění prvků ze skateparku 
zabezpečovaly technické služby, přes řádné bezpečnostní zajištění (oplocení, výstražné tabule) 
byly obavy ze zranění mládeže přelézající přes plot. Pracuje se na projektové dokumentaci  
obnovy. 

Mgr. Přikrylová, MBA, Mgr. Dohnal, Bc. Bednář, Ing. Breškovec, Mgr. Hrabovská – 
diskuse týkající se protidrogového vlaku, podpora akce, kladné odezvy, navazující programy 
projektu, využití i veřejností. Vyjádření klubu Pirátů bude zasláno Mgr. Hrabovské  
a Mgr. Dohnalovi. 

Bc. Nováčková – dotaz na odbor strategického rozvoje - plánována mizivá částka na studie,  
o které studie se jedná. Dále částka na pohoštění je zbytečně vysoká. 

Mgr. Dohnal – studie jsou uvedeny v materiálu (revitalizace Hrabůvka 2. etapa, revitalizace 
sídliště Pískové doly), náklady na pohoštění – částka čerpána při seminářích, konferencích. 

Mgr. Pabjan, MBA – dotaz, na základě čeho je stanovena suma (očekávaný příjem) za prodej 
areálu bývalé ZŠ Mitušova 8. 

Ing. Šimík – na základě znaleckého posudku, jedná se o poloviční částku, polovinu z příjmu 
odvádíme městu. 
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Bc. Nováčková – u odboru vztahů s veřejností nárůst rozpočtu o 16 %. Návrh nezadávat 
pořádání akcí externím subjektům, ale převést jejich pořádání pod KZOJ. 

Ing. Tichánková – do budoucna se s touto variantou počítá, bude záležet na tom, jak bude 
fungovat pod novým vedením. Příspěvková organizace dostane peníze od nás – je to pouze jiná 
položka rozpočtu. 

Bc. Bednář – navýšení by nebylo, kdyby rok 2020 byl normální – akce byly přesunuty do roku 
2021. Někdy je příspěvková organizace dražší než externí subjekt. 

Ing. Netočný – kladně se vyjádřil k reakci na nepředvídatelnou situaci ze sněmovny. Dále  
se ptal, jakým způsobem se rozhodovalo (vzhledem ke snížení investičních nákladů), které 
projekty se budou provádět, co se stane s nenaplánovanými akcemi. 

Bc. Bednář – do rozpočtu byly zařazeny akce, kde máme externí zdroje (podpora města, 
dotace). O těch, které se nemohly realizovat, proběhne diskuse v době, kdy budou známy 
finanční zdroje, budou v zásobníku, nebudou-li realizovány v roce 2021, budou realizovány 
v návrhu rozpočtu na rok 2022. 

Bc. Nováčková – žádost, v příštím roce při návrhu rozpočtu, u konkrétních akcí, doložit mapku. 
U investiční akce rekonstrukce komunikace Mitušova navrhla provést rekonstrukci  
až spol. Arcada opraví své středisko. 

Bc. Bednář – komunikace, která se měla změnit v chodník – netýká se objektu, který se možná 
bude prodávat. 

Mgr. Hrabovská – chodník je žádoucí, žáci přestanou docházet na Mitušovou 8, byl slibován 
již v minulém období, nebude zasahovat k Mitušové 8. 

p. Mouka – klub LEČO rozpočet nepodpoří (kapitálové výdaje), nikdo nedokázal reagovat  
na jeho dotaz, že kapitálový rozpočet je z větší částí tvořen převodem. Vytváří se fikce,  
že se tady něco dělá, ale příští rok bude smutný. 

Bc. Bednář – předpokládá se menší příjem z daní. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 26, proti 3, zdržel/lo se 11. 

Bylo přijato usnesení č. 0272/ZMOb-JIH/1822/11  

Ing. Breškovec - při hlasování se chtěl zdržet. 

 

Materiál č. 5 OSK/ZMOb/0020/20 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; 
volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2021 ze schváleného 
rozpočtu roku 2021 

Ing. Netočný – střet zájmu, nebude hlasovat. 
Bc. Hűbner, MBA – střet zájmu, bude hlasovat. 
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Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0273/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 6 OSK/ZMOb/0022/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0274/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 7 OSK/ZMOb/0021/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0275/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 8 SOC/ZMOb/0007/20 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2021 

Mgr. Dohnal – poděkování členům sociální komise, rada souhlasila s návrhem komise. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0276/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 9 SOC/ZMOb/0008/20 

Žádost o finanční dar - Vila Vančurova 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A. 
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Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0277/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Bc. Bednář – vyhlásil přestávku do 15:00 hod.
 

0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

Mgr. Kuřil (občan) – situace na dětském hřišti Horymírova, ozvěna na hřišti, shromažďování 
výrostků i v době nouzového stavu, nedodržování schválených pravidel, nepořádek, vulgarity 
– mnohokrát řešeno s policií bez efektu. Žádost o častější kontrolu ze strany policie, zvážit 
kamerový systém. Hřiště je pod správou obvodu. 
 
Bc. Bednář – požádal místostarostu Hűbnera o ověření citace návštěvního řádu hřiště, 
místostarostku Hrabovskou o dojednání kamery ve spolupráci s městskou policií, on osobně 
dohodne s velitelem jednotek častější pochůzky. 
 

 

Materiál č. 10 OMJ/ZMOb/0031/20 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0278/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 11 OMJ/ZMOb/0039/20 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0279/ZMOb-JIH/1822/11 
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Materiál č. 12 OMJ/ZMOb/0040/20 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0280/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 13 OMJ/ZMOb/0041/20 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0281/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 14 OMJ/ZMOb/0042/20 

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 37, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 0282/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 15 OMJ/ZMOb/0044/20 

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

Bc. Nováčková – podmínka na vybudování autobusové zastávky novým majitelem. Problém 
s umístěním klasického skleněného přístřešku řešit s ÚHAMO. Návrh přidat k plotu majitele 
konzolový přístřešek, který by nezasahoval do chodníku. 

Ing. Šimík – materiál je o stanovisku k záměru města prodat. MHD souhlasí s prodejem 
pozemku, my nebudeme realizovat stavbu – připomínky reprodukovat na městě. 

Bc. Nováčková, Bc. Bednář – diskuse ve věci výstavby přístřešku a jednáních s majitelem. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0283/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 16 OMJ/ZMOb/0045/20 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0284/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 17 OMJ/ZMOb/0046/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 27 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0285/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 18 OMJ/ZMOb/0047/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 29 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0286/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 19 OMJ/ZMOb/0048/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 

Ing. Šimík – žádost o provedení opravy v důvodové zprávě v části Informace, poslední 
odstavec - … na dobu neurčitou. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0287/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 20 OMJ/ZMOb/0049/20 

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

Ing. Vysocký, Bc. Bednář – diskuse ve věci hodnoty stavby, odhad znalce. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0288/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 21 OMJ/ZMOb/0050/20 

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

Ing. Kopečný – nesouhlas s prodejem parkoviště, nedostatek parkovišť v obvodu, za klub 
budou hlasovat proti.  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 27, proti 5, zdržel/lo se 8. 

Bylo přijato usnesení č. 0289/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 36 ODK/ZMOb/0006/20 

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0290/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 22 OMJ/ZMOb/0051/20 

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

Diskuse neproběhla. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0291/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 24 OMJ/ZMOb/0053/20 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0292/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 25 OMJ/ZMOb/0055/20 

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pospolitá 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0293/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 26 OMJ/ZMOb/0056/20 

Prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

Ing. Vysocký, Ing. Šimík – diskuse týkající se prodejů a pronájmů pozemků, kontrola převážně 
oplocených pozemků u rodinných domů bez smluvního vztahu, výzva občanům k uzavření 
nějakých smluvních vztahů. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0294/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 27 OMJ/ZMOb/0057/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku 

Diskuse neproběhla. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0295/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 28 OMJ/ZMOb/0058/20 

Nabytí pozemku, jehož součástí je stavba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

Ing. Vysocký, Ing. Šimík, Bc. Bednář – diskuse týkající se nabytí pozemku, odstranění stavby, 
přiměřenosti ceny. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0296/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 29 OMJ/ZMOb/0059/20 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0297/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 30 OPVO/ZMOb/0005/20 

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 

Bc. Nováčková – v kontrole usnesení chybí usnesení ke změnám jízdního řádu DPO, usnesení 
sice bylo revokováno, ale mělo nějaký termín, který nebyl dodržen, úkol se měl objevit 
v kontrole plnění. Dotaz na hřiště u Elmontexu. 

Bc. Bednář – hřiště u Elmontexu – žadatel požadoval další věci, materiál byl z rady stažen  
a dostal informaci, že další záležitosti budou projednávány v momentě, kdy bude naplněna 
původní věc. 

Bc. Štroblíková – systém umožňuje úkoly generovat a rušit podle toho, jak je orgán schválí, 
zmiňovaný úkol byl zrušen zastupitelstvem na základě objektivních důvodů, není důvod,  
aby se objevil v sestavě. 

Mgr. Ivan – zástupce DPO byl přizván na dopravní komisi, nikdo se nezúčastnil s tím, že tato 
témata jsou projednávána se starosty. Předseda komise si může sjednat schůzku osobně, 
vstřícnost Dopravního podniku přijít na komisi není. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0298/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 31 OPR/ZMOb/0009/20 

Žádost o splátkový kalendář - V. H. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0299/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 32 OPR/ZMOb/0010/20 

Žádost P. P. o prominutí poplatku a úroku z prodlení 

Mgr. Opletal – technická - žádost o opravu překlepu ve druhém odstavci důvodové zprávy 
…manželka i děti byly bez práce k tomu splácely půjčky.  

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0300/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 33 OPR/ZMOb/0011/20 

Hromadný odpis pohledávek 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0301/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 34 OPR/ZMOb/0012/20 

Petice požadující revokaci rozhodnutí rady městského obvodu o odvolání ředitelky Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, Mgr. Hranické 

Diskuse neproběhla. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0302/ZMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 35 TAJ/ZMOb/0001/20 

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Nováčková – vysvětlení nárůstu počtů hlasujících - odstraňování duplicitních e-mailových 
adres? Dále v čl. 1 Obecné – etapy realizace – přidat pro hlasování i listopad, lépe skloubit 
strategické cíle a ověřování majetkových vztahů – nechat na koordinátorovi, možnost uspořádat 
i formou on-line setkání. 

Ing. Tichánková – nárůst hlasování – souhrn okolností  pro větší počet hlasů - změnil se systém 
(ne telefonní číslo, ale e-mailová adresa), projekt běží delší dobu, dokončení velkých projektů 
v loňském roce. Technické záležitosti, tj. hlasování v měsících říjen-listopad mohou být 
zapracovány.   

Bc. Bednář – poskytovatel služby hlídá duplicity e-mailů, lidé hlasovali zodpovědně. 

Mgr. Mentlík – sledování strategických cílů je záměrně u všech odborů, které s tím přicházejí 
do styku, obvod ještě nemá strategický plán schválen, odbory znají záměry zpracovaných 
projektových dokumentací, rozpočty, koordinátor to neví – ten se soustředí na styk s veřejností. 
Potřeba on-line setkání vyvstala v letošním roce, asi není potřeba zakotvovat do zásad. 

Bc. Bednář – zásady opravit v bodě hlasování obyvatel na říjen – listopad? 

Bc. Nováčková – zakomponovat do zásad návrh on-line setkání, lidé s tím mohou počítat. 
Dotaz na ověřování majetkových vztahů, zda odvětvový odbor i koordinátor. 

Mgr. Mentlík – vysvětlil kompetence odborů a koordinátora – ověřování vlastnictví, další 
majetkové vztahy. 

Bc. Bednář – dotaz na pí Nováčkovou, kam zapracovat on-line formu. 

Ing. Netočný – kladně se vyjádřil ke způsobu prezentace projektů (video), výtka ke způsobu 
prezentace textu, provádět korekci. 

Bc. Nováčková – návrh zapracovat on-line setkání  do čl. V  Veřejná prezentace a diskuse…, 
do bodu 1) ….min. jednoho veřejného setkání a to i v on-line variantě. 

Bc. Bednář – protinávrh: …veřejného setkání (fyzicky a on-line). 

Mgr. Foldynová – technická - souhlasí s on-line, chybí stanovisko komise. 

Bc. Bednář – neprochází to komisemi. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0303/ZMOb-JIH/1822/11 

 
 
0F. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti 
 
Bc. Nováčková,  Mgr. Dohnal – diskuse týkající se strategického plánu, zpracování  
a projednání analytické části v investiční komisi, návrh zařadit i do sociální a dopravní komise. 
Získávání podkladů k veřejné zakázce, registry smluv, větší zapojení komisí a zastupitelů. 
Plánovány další diskuse vč. diskuse s občany, se zastupiteli. Věnovat větší péči zpracování 
zadávacích podmínek na zpracování strategického plánu, zapojení veřejnosti vypadlo  
ze zadávacích podmínek. 
 
p. Graňák – přeplněné kontejnery na papír a plast (ul. 29. dubna ve Výškovicích), apel  
na třídění odpadu a s tím spojená kapacita kontejneru, jednání s OZO, provádět kontrolu.  
 
Bc. Bednář – apelovat na OZO, hlásit plné kontejnery. 
 
Bc. Hűbner, MBA – žádost o upřesnění lokality, není si jistý, zda přidání kontejnerů situaci 
vyřeší. Spolupráce s OZO je, hledá se řešení. 
 
Bc. Nováčková – změna jízdních řádů DPO – obvod dostal opět pouze na vědomí, neproběhlo 
žádné projednání. Apel na zástupce ODS na městě – zavedením nové linky 78 se doprava ještě 
zhorší, obvod by se měl ke změnám vyjadřovat. 
 
Ing. Kopečný – situace s kontejnery je problém i na Dubině, jsou přecpané, ocenil kontejnery 
na olej.  
 
Mgr. Ivan – plánované změny DPO od 01.09.2020 zasílal všem členům dopravní komise – 
odpověď dostal pouze od p. Musiala, tuto tlumočil dál. Neví jak získávat další podněty. 
 
Mgr. Foldynová – situace s dětskými hřišti, která byla zmíněna dnes v diskusi s občany,  
se týká velké části hřišť v obvodu, podnět k zamyšlení, co by se globálně s dětskými hřišti dalo 
dělat. 
 
p. Graňák, Mgr. Ivan, Ing. Malík, Bc. Ulehlová, Ing. Kopečný, Bc. Smoleň, Ing. Vysocký 
– poděkování za práci, přání do nového roku. 
 

 
 
Bc. Bednář – veřejnost je informována o činnosti obce prostřednictvím oficiálních 
internetových stránek obvodu, úřední desky, Jižních listů, sociálních sítí a médií. Poděkoval 
za spolupráci, podněty, připomínky. Popřál do nového roku a připomněl, že příští zasedání  
se uskuteční 11.03.2021 od 13.00 hodin.
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Závěr 

Protože byly projednány všechny body programu zastupitelstva, Bc. Bednář zasedání ukončil. 

 
 
 
 
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0267/ZMOb-
JIH/1822/11 do č. usnesení 0303/ZMOb-JIH/1822/11 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Jana Zjavková 
datum:    17.12.2020 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Raždík     Mgr. Jan Dohnal 
datum:       datum:  
 
 


