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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 12. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 11.03.2021 
 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 41 

Omluveni: 4 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 12:00 hod. 

Přestávka: 14:05 – 14:20 hod. 

Ukončení: 16:27 hod. 

Zapisovatel: Bc. Renata Štroblíková 

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
28 Darování výtěžku z veřejné sbírky "Sbírka pro Provaznickou 76" 
29 Návrh na změny Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

 
 
Bc. Bednář – zahájil 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 
 
Bc. Bednář  
- konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné, z jednání omluvil Mgr. Michaelu Sudovou, 

LL.B., Bc. Petra Smoleně a Ing. et Ing. Leo Luzara, Ing. Břetislav Riger přijde později, 
prozatím neomluveni 2 členové zastupitelstva. 

- 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 – předložil ke schválení program, jehož návrh, společně s podkladovými materiály, 
byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště, tj. materiály č. 1 až 27. Na stůl obdrželi 
zastupitelé materiál č. 28 - Darování výtěžku z veřejné sbírky "Sbírka pro Provaznickou 
76" a dále zápis z finančního výboru a návrh změny usnesení k materiálu č. 10.  
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K předloženému programu navrhl: 
- bod č. 20 bude projednán s předkladem Mgr. Dohnala (strategické území) 
- bod č. 11 projednat od 13:00 hod., proběhne prezentace zástupců žadatelů 
- bod č. 12 projednat od 14:00 hod., proběhne prezentace zástupců žadatelů 

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. Hűbner, MBA – návrh zařadit bod č. 4 k projednání za bod „Diskuse s občany“. 
 
pí Macečková – návrh na zařazení nového bodu č. 29 – Návrh na změny Jednacího řádu 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 
 
p. Graňák – přání ženám k MDŽ. 

 
 
Do místnosti se dostavili Mgr. Pabjan, MBA a Ing. Vysocký. 

 
 
Bc. Bednář – další návrhy na doplnění a úpravu programu nebyly podány.  
Hlasování o předloženém programu s navrženými změnami. 
Hlasování: 41:0:0 – schváleno. 

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

 

 
Bc. Bednář – požádal ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva Ing. Tomáše Raždíka 
a Mgr. Jana Dohnala o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
Ing. Raždík, Mgr. Dohnal – shodně uvedli, že zápis četli, podepsali, odpovídá skutečnosti. 
 
Žádné námitky proti zápisu z 12. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  
Hlasování: 41:0:0 - schváleno. 
 
Bc. Bednář –  navrhl pro 12. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu Petra Jakubka 
a Jana Vavroše. 
 
Oba nominovaní souhlasili. Jiný návrh nebyl podán, hlasování o předloženém návrhu. 
Hlasování: 41:0:0 - schváleno. 
 
Bc. Bednář – vyhotovením zápisu pověřil Bc. Renatu Štroblíkovou, usnesení spolu s ním 
podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.  

 
 
Bc. Bednář – požádal zástupce finančního výboru o podání zprávy o projednání materiálů 
ve výboru. 
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p. Odstrčil – finanční výbor přijal usnesení ke všem bodům, v bodě 8 doporučuje variantu A, 
v bodě 26 variantu A.  

 

Materiál č. 1 OPVO/ZMOb/0001/21 

Změny v kontrolním výboru 

Bc. Nováčková - podání informace k novému členu kontrolního výboru p. Alexandru 
Polanskému. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0304/ZMOb-JIH/1822/12 
Ing. Raždík hlasoval PRO. 

 
 

Materiál č. 2 OFR/ZMOb/0002/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

Bc. Bednář – zodpovězení dotazu ze schůzky předsedů politických klubů k rozpočtovému 
opatření pod bodem e). 

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

Bylo přijato usnesení č. 0305/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 3 OFR/ZMOb/0001/21 

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 18/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

p. Graňák – návrh na změnu částek – u fyzických osob navýšení na 75 Kč, zdůvodnění. 

Bc. Bednář – návrh hlasování o usnesení s úpravou přílohy č. 1 (75 Kč). 

Hlasování o protinávrhu usnesení p. Graňáka: hlasovalo pro 8, proti 1, zdržel/lo se 32. Usnesení 
nebylo přijato.  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 29, proti 1, zdržel/lo se 9. 
Mgr. Štanglerová hlasovala PRO. 

Bylo přijato usnesení č. 0306/ZMOb-JIH/1822/12 
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Materiál č. 5 ODK/ZMOb/0002/21 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0307/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 6 ODK/ZMOb/0001/21 

Stížnost na dopravní situaci v oblasti ulic Jičínská a Srbská v Ostravě - Výškovicích 

p. Graňák, Bc. Bednář, Ing. Kopečný – nebezpečí souběhu staveb, špatná dopravní situace 
(vjezd, výjezd, parkování). 

Ing. Kopečný – systém chytrého parkování, doporučil projednat v dopravní komisi. 

p. Mouka – dotaz z jednání předsedů klubů na vývoj situace na bývalém pozemku „ODRA“, 
stěžovatel upozornil na tento pozemek. 

Ing. Šimík – sdělil informace o současném a budoucím vývoji v oblasti tohoto pozemku. 

p. Graňák, Bc. Bednář – jednání mezi majiteli pozemků Hruška a LIDL. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 11. 

Bylo přijato usnesení č. 0308/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 7 SOC/ZMOb/0001/21 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0309/ZMOb-JIH/1822/12 
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Materiál č. 8 SOC/ZMOb/0002/21 

Žádost o finanční dar - projekt Osobní asistence Ostravsko 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A, doporučení sociální komise. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 6. 

Bylo přijato usnesení č. 0310/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 9 OPR/ZMOb/0001/21 

Žádost o uzavření dohody o prominutí části dluhu H. K. 

Ing. Breškovec – zdůvodnění podání protinávrhu usnesení (viz návrhový lístek). 

Bc. Bednář – přečetl návrh usnesení Ing. Breškovce ve znění: 

Pokud dlužnice uhradí částku 60 000 Kč do pěti kalendářních dnů od uzavření smlouvy a dále 
uhradí zbývající částku jistiny ve výši 84 771,75 Kč dle splátkového kalendáře s měsíční 
splátkou ve výši 1 700 Kč, bude dlužnici prominut úrok z prodlení ve výši 7,05 % z částky 
144 771,75 Kč od 03.11.2013 do zaplacení, dále náhrady nákladů řízení soudu I. a II. stupně 
v neuhrazené výši 142 652 Kč a náhrady nákladů dovolacího řízení ve výši 363 Kč. 

Hlasování o protinávrhu usnesení Ing. Breškovce: hlasovalo pro 8, proti 1, zdržel/lo se 29. 
Usnesení nebylo přijato. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 28, proti 4, zdržel/lo se 8. 

Bylo přijato usnesení č. 0311/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 10 OPR/ZMOb/0002/21 

Žádost K. H. N. o prominutí poplatku z prodlení 

Ing. Breškovec – podal protinávrh (viz návrhový lístek) 

Bc. Bednář – podal protinávrh (viz návrhový lístek), přečetl návrh usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 
rozhodlo prominout poplatky z prodlení Kateřině Halabrínové Nytrové, nar. 26.04.1978 ve výši 
308 234 Kč, tedy 90 % z dlužné částky, které převzala v rámci dědického řízení po zůstaviteli 
Bohumilu Nytrovi, nar. 17.09.1951, zemř. 17.01.2020 z titulu kapitalizovaného poplatku 
z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu na ulici 
Jugoslávská č.p. 2825, č.or. 26 v Ostravě Zábřehu. 
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Hlasování o návrhu usnesení Bc. Bednáře: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0312/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 13 OMJ/ZMOb/0008/21 

Nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Uralská 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0313/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 14 OMJ/ZMOb/0009/21 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové organizaci 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0314/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 15 OMJ/ZMOb/0002/21 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 32, proti 1, zdržel/lo se 8. 

Bylo přijato usnesení č. 0315/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 16 OMJ/ZMOb/0003/21 

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

Diskuse neproběhla. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0316/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 17 OMJ/ZMOb/0010/21 

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0317/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 18 OMJ/ZMOb/0005/21 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0318/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 19 OMJ/ZMOb/0001/21 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Košaře 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0319/ZMOb-JIH/1822/12 
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Materiál č. 20 OMJ/ZMOb/0011/21 

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

Mgr. Dohnal – předklad k materiálu, betonová plocha před radnicí, dominanta Sousoší 
Komunisté, MAPPA vytvořila studii, nyní se jedná o záměr, podmínky uvedeny v důvodové 
zprávě materiálu, popsal vizi, co s památníkem. 
 
Bc. Nováčková – návrh na stažení materiálu, zdůvodnění tohoto návrhu, MOb není dostatečně 
chráněn ve vyjednávání, doporučení MAPPA pouze v příloze materiálu, vznik dalších nákladů, 
nic nevyděláme, umístění sousoší, návrh setkání odborné skupiny. 
 
Bc. Bednář – doporučení MAPPA je v těle usnesení. 
 
p. Graňák – rozvoj tohoto území, izolační zeleň, protihluková stěna, vysoké zatížení 
exhalacemi, možná výstavba. 
 
Bc. Bednář – za radu a zastupitelstvo zmínil, nikdy oficiálně nezaznělo nic o úplném odstranění 
jakéhokoli pomníku, sochy, jejím zničení či uložení do depozitáře. 
 
Mgr. Dohnal – vize pomníku, edukační charakter, v současnosti mrtvé území, diskuse 
s MAPPA, co s územím, pro bydlení nevhodné, možnost vybudování parku, výstavba budovy 
min. a max. výška, nyní záměr, další postup připomínkování. 
 
p. Mouka – jejich klub záměr vítá, záměr ukáže, co tam může vzniknout. 
 
Bc. Nováčková – zmínila jednání ohledně ODRY, část pozemku (sousoší) patří městu, nyní by 
mělo být již vyřešeno, zapracovat do území, investor opraví, zhodnotí náš majetek, zatím to 
takto nevyplývá, není zapracováno v důvodové zprávě, návrh na stažení, přepracování. 
 
p. Graňák, Mgr. Ivan – diskuse k pomníku, ideologizace veřejného místa. 
 
Ing. Kopečný, Mgr. Dohnal – další využití pozemku – park, parkoviště. 
 
Bc. Bednář – přerušení projednávání stávajícího bodu a zahájení bodu s pořadovým číslem 11. 

 
 

Materiál č. 11 OMJ/ZMOb/0006/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

p. Havrlant, p. Navrátil (zástupci Sportovní basketbalové školy Ostrava  z.s.) – prezentace 
k záměru vybudování sportovní haly. 

Mgr. Opletal, p. Navrátil – cena, kde získat finanční prostředky. 

pí Macečková – upozornění na dodržování času dle jednacího řádu. 

Bc. Nováčková – sportovní infrastruktura v rámci Ostravy, fungování podpory sportu, materiál 
nedořešený, negativní stanoviska odborů, rozpor s cenovou mapou a částkou zájemce, o záměru 
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nebyli informováni obyvatelé okolních domů, záměry by měly být předkládány dostatečně 
dopředu se všemi podklady, vysazena izolační zeleň, uzavření haly pouze pro členy sportovního 
spolku, ne pro veřejnost, návrh na stažení materiálu. 

Mgr. Ivan – dopravní komise nepřijala žádné stanovisko, požadovali další podklady. 

pí Macečková – oprava dodržování času dle jednacího řádu. 

Ing. Šimík – v materiálu je vyjádření komisí, nikoli odborů. 

Mgr. Dohnal, p. Navrátil, p. Havrlant – financování (vlastní, cizí zdroje), rozdíl mezi 
cenovou mapou a cenou nabízenou, provozování sportovních klubů, podmínky dotačních titulů 
kraje, města (zpřístupnění veřejnosti). 

p. Vavroš, p. Havrlant, Bc. Bednář - nevole občanů s umístěním haly na tomto pozemku, 
proč tento pozemek, možnost využití pozemku vedle aquaparku, možnost vypsání dalších 
záměrů pozemků s využitím sportu, volného času. 

Mgr. Foldynová – dlouholetá tradice basketbalu, více času k prostudování, více informací 
do materiálu, dotaz na plánovanou diskusi s občany, sportovní hala BK Snakes vedle 
aquaparku. 

Bc. Bednář – další postup u haly BK Snakes. 

p. Navrátil – hledali pozemky v blízkosti hromadné dopravy, škol, školek. 

Ing. Holková, p. Navrátil, p. Havrlant – dotaz na mapování pozemků v rámci celé Ostravy, 
bližší umístění haly ve Frýdku-Místku, zdůvodnění hledání v rámci Ostrava-Jihu, původní 
záměr odkoupení plavecké haly na Krakovské (vysoké náklady). 

Bc. Nováčková – podpora sportu, postupujeme s péčí řádného hospodáře, materiál neobsahuje 
souvislosti, provozní náklady haly, materiál v úložišti 09.03.2021, studie spolku je z 07/2020. 

Bc. Bednář, p. Havrlant – doručení prezentace úřadu  cca 03.03.2021. 

p. Navrátil – obhajoba sportu, jako nástroje ve výchově dětí. 

Mgr. Dohnal, p. Havrlant – cena pozemku, možnost prostor pro konání velkých turnajů. 

Bc. Nováčková, Bc. Bednář – reakce na požadavek omluvy Bc. Bednáře, termín doručení 
prezentace. 

Ing. Šimík – k tomuto materiálu jednání 2 komisí, dopravní dne 09.12.2020, majetková 
překlep, správně 20.01.2021. 

p. Mouka – nebylo projednáno ve sportovní komisi, možnost dotačních titulů, SBŠ patří k Jihu, 
nejsme schopni jim pomoci, připojení se ke stažení materiálu. 

Ing. Malík – poděkování za práci p. Havrlantovi, p. Navrátilovi, v poslední době odpor 
místních občanů, kontakt s místními lidmi, kompenzace pro místní, argumenty. 
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pí Čejková, Ing. Kopečný – nelehká situace sportovních oddílů, hledání místa, přestavba 
prostoru na Provaznické. 

Bc. Nováčková, p. Havrlant, p. Navrátil – vyčíslení nákladů haly, případné náklady na sanaci 
původní budovy, dotační tituly na rekonstrukci. 

 

Bc. Bednář – vyhlášení 15 min. přestávky. 

 

Mgr. Opletal – možnost umístění haly na pozemku, který patří k ZŠ Jugoslávská. 

Ing. Kopečný, Bc. Bednář – upřesnění informace k obsazenosti parkovacích míst u budovy 
haly. 

pí Macečková, Bc. Bednář – financování haly ve Frýdku-Místku. 

Mgr. Hrabovská – ve hře je více pozemků, nabídka součinnosti OŠK, zmapování pozemků, 
kde by mohla být hala postavena. 

Ing. Šimík – zazněly nové skutečnosti, návrh na změnu usnesení k tomuto materiálu, bod 1) 
vydává nesouhlasné stanovisko… 

Bc. Nováčková – příprava materiálu nebyla dobrá, další diskuse k materiálu. 

Mgr. Hrabovská – v případě nesouhlasného stanoviska, požádala žadatele, aby příště 
respektovali reálnou cenu. 

Mgr. Pabjan, MBA – komise projednávala v prosinci, materiál dostali až pro jednání 
zastupitelstva, požádal starostu, aby zařazoval bod informování o činnosti, všichni by měli být 
informováni stejně. 

Bc. Bednář, Ing. Šimík – reakce na Mgr. Pabjana, MBA, předávání informací z komisí. 

p. Mouka – výzva k vedení, aby pomohl klubu SBŠ, který je významnou součástí obvodu. 

Bc. Bednář – nabídli spolku pozemek, který je možné dle územního plánu, souhlasili. 

Ing. Šimík – navržená cena odkupu žadateli, cenová mapa, postup materiálu dále k projednání 
u SMO. 

pí Macečková – požádala, aby byly materiály předkládány ve chvíli, kdy jsou dostatečně 
projednány a jsou známy všechny okolnosti. 

Bc. Bednář – dotaz na p. Macečkovou, jakým způsobem měl být materiál dále projednán, jaké 
informace obvod zatajil. 

pí Macečková – důležitá participace, strategický plán, projednávat napříč polickým spektrem. 
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Mgr. Pabjan, MBA – materiál nebyl ve sportovní komisi, kde jsou lidé zabývající se touto 
činností. 

Bc. Bednář – návrh na hlasování o úpravě dle Ing. Šimíka, bod 1) vydává nesouhlasné 
stanovisko a všechno pokračuje dále. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení Ing. Šimíka: hlasovalo pro 37, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0320/ZMOb-JIH/1822/12 

 

Bc. Bednář – požádal zástupce klubu, aby si co nejdříve dohodli schůzku se zástupci vedení.  

 
 

Materiál č. 12 OMJ/ZMOb/0007/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní a B. Četyny 

p. Raclavský (zástupce společnosti LIDL Česká republika) – prezentace k danému záměru. 

Bc. Bednář, p. Raclavský – ostraha objektu v noci, kamery v parkovacích prostorách. 

Ing. Breškovec – pohled občana žijícího zde víc než 30 let, v nedaleké vzdálenosti dostatek 
obchodů, místo využíváno pro společenské akce, např. cirkus, návrh nesouhlasného stanoviska. 

pí Macečková, p. Raclavský – ½ pozemku naše, ⅓ soukromý vlastník, řešení smluvního 
vztahu se soukromým vlastníkem. 

p. Vavroš, p. Raclavský – vybudování přechodů pro chodce, jak u pošty, tak v širším měřítku. 

 

Mgr. Hrabovská převzala řízení zasedání v 14:46 hod. 

 

Mgr. Foldynová – KSČM nepodpoří, dostatek obchodů, není poptávka ze strany občanů. 

Ing. Kopečný, p. Raclavský – dopravní pohled, nájezd, odbočení vlevo, rozšíření studie, nyní 
jsme ve fázi studie. 

 

Bc. Bednář převzal řízení zasedání v 14:49 hod. 

Ing. Riger příchod do místnosti v 14:49 hod. 
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Bc. Nováčková – připomínkování ke strategickému plánu, řešení nezastavěných ploch tak, co 
městský obvod potřebuje. 

Bc. Bednář – obecně lze souhlasit, netýká se tohoto pozemku, pozemek nám nepatří. 

Ing. Breškovec – doposud není dopravní studie, ve špičce je doprava velmi hustá. 

p. Raclavský - současná studie vychází ze zkušeností projektanta, při následném řešení budou 
zacházet více do detailů.  

Mgr. Dohnal, Bc. Nováčková – dopravní situace, další postup při vyhlášení záměru 
(připomínkování), řešíme náš pozemek. 

Ing. Vavříková – parkování v dané lokalitě. 

p. Raclavský – idea návštěvnosti této nové prodejny občany, v době provozní doby prodejny 
standardně dle našich podmínek, po uzavření prodejny lze předpokládat užívání veřejností. 

Bc. Bednář, p. Raclavský – bude vyžadováno i smluvně. 

Mgr. Opletal – dopravní situace je kritická pouze v určitých hodinách, v současnosti 
rozbahněná plocha. 

Ing. Kopečný, p. Raclavský – postup přípravy studie a dalšího procesu. 

Bc. Nováčková – návrat k původnímu materiálu, již v záměru vydefinování požadavků, 
podmínek prodeje. 

Ing. Šimík – připomenutí, dnes se projednává záměr, podmínky se řeší až u prodeje. 

Mgr. Dohnal – možnost řešení pomocí kruhového objezdu, žádný pozemek není brownfield. 

Bc. Hűbner, MBA – podpora v případě, že se zpřístupní parkoviště občanům, dopracování 
dopravní situace, ošetření přechodů pro chodce. 

Bc. Nováčková – omluva, správně brownfield a jiné nevyužívané plochy, na městě se 
podmínky prodeje dávají i do záměru, můžeme přebírat dobrou praxi. 

Ing. Gazdová, p. Raclavský – přístupnost na zvelebení okolí. 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o protinávrhu Ing. Breškovce v tomto znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu 

vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 121/1, ostatní 
plocha, jiná plocha, nově označeného jako pozemek parc. č. 121/7, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 1 883 m2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 519-200585/2020, který je přílohou 
č. 1 tohoto materiálu, v k. ú. Dubina u Ostravy a doporučuje Zastupitelstvu města Ostravy vydat 
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nesouhlasné stanovisko o záměru města prodat část pozemku za účelem výstavby nové 
maloobchodní prodejny LIDL. 

Hlasování o protinávrhu usnesení Ing. Breškovce: hlasovalo pro 12, proti 7, zdržel/lo se 22. 
Usnesení nebylo přijato. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 25, proti 10, zdržel/lo se 6. 

Bylo přijato usnesení č. 0321/ZMOb-JIH/1822/12 

 

0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

Diskuse neproběhla, nedostavili se občané. 

 
 

Materiál č. 4 INV/ZMOb/0001/21 

VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - žádost 
o prominutí smluvní pokuty 

Bc. Bednář – podal dodatečné informace k materiálu, odpovědi na požadavky p. Mouky. 

Ing. Šplíchal – postup v případě uplatnění pokuty u dodavatele. 

p. Mouka – reakce na poskytnuté odpovědi, citace části textu advokátní kanceláře, návrh 
na stažení materiálu, důvody pro stažení, odpuštění 100 % je nestandardní. 

Ing. Riger – upozornění advokátní kanceláře na nepřiměřenost pokuty. 

p. Graňák – firma smlouvu podepsala, takovéto pokuty dáváme i občanům, stejný přístup 
k občanům i k firmám. 

p. Mouka – zákonnost smluvní pokuty, zakázka byla soutěžena, chyba už v projektové 
přípravě. 

Hlasování o návrhu na stažení materiálu: hlasovalo pro 15, proti 2, zdržel/lo se 22. Usnesení 
nebylo přijato. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 24, proti 6, zdržel/lo se 8. 

Bylo přijato usnesení č. 0322/ZMOb-JIH/1822/12 
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Materiál č. 20 OMJ/ZMOb/0011/21 

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

Bc. Bednář – návrat k nedokončenému materiálu. 

Bc. Nováčková – podmínky již do záměru, navržení stažení materiálu, návrh na svolání 
odborné skupiny. 

Ing. Foldynová – dotaz na možnost neprodávat a zbudovat něco samostatně spolu s městem. 

Bc. Bednář – dlouhodobé úvahy, menší úpravy se už udělaly, zkoušíme, zda nepřijde investor 
s projektem, který by nás zaujal. 

p. Graňák – nelíbí se mu obehnání cedulkami, přemístění na jiné místo, svolat kompetentní 
osoby. 

Bc. Nováčková – dopravní situace s vazbou na dané území, názor kulturní obce bude důležitý. 

Mgr. Dohnal – materiál zpracovaný kvalitně, reakce na p. Nováčkovou, nejsme s nikým 
v rozporu ohledně sochy, socha zůstane.  

Mgr. Ivan, Ing. Tichánková – veřejný prostor, umístění ideologického díla/památníku. 

Bc. Nováčková – sousoší na původním místě zanechat, pouze investor opraví, edukační 
cedulky by měli tvořit odborníci. 

Ing. Malík – komentář k materiálu, definice podmínek v materiálu. 

Mgr. Dohnal – město by nemělo být developerem, nevíme, zda se najde zájemce 
ze soukromého sektoru. 

Mgr. Ivan – zdůvodnění své reakce. 

Ing. Breškovec – v důvodové zprávě je zmíněno, že má být socha zapracovaná do projektu, 
ale ne, že má být rekonstruována. 

Bc. Bednář – navrhl, aby bylo v důvodové zprávě uvedeno, že investor zapracuje a opraví 
umělecké dílo. 

Ing. Riger – apel na radu města, aby byl pozemek dlouhodobě v nabídce developerů/zájemců, 
vždy uvádět v důvodové zprávě materiálů cenu za 1 m2. 

p. Odstrčil – shrnutí materiálu, vč. materiálu týkající se basketbalové haly. 

Bc. Bednář – návrh na hlasování o stažení materiálu Bc. Nováčkové. 

Hlasování o návrhu na stažení materiálu: hlasovalo pro 12, proti 9, zdržel/lo se 16. Usnesení 
nebylo schváleno. Ing. Breškovec hlasoval PRO. 
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Bc. Bednář – návrh hlasovat o původním návrhu vč. úpravy důvodové zprávy, 
v odst. podmínky prodeje, investor zapracuje a opraví umělecké dílo, ostatní zůstává stejné. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 26, proti 1, zdržel/lo se 11. 
Mgr. Opletal hlasoval PRO. 

Bylo přijato usnesení č. 0323/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 21 OMJ/ZMOb/0054/20 

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 39, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0324/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 22 OMJ/ZMOb/0060/20 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0325/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 23 OSK/ZMOb/0001/21 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0326/ZMOb-JIH/1822/12 
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Materiál č. 24 OSK/ZMOb/0005/21 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0327/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 25 OSK/ZMOb/0004/21 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 107/20/OŠK 
a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 108/20/OŠK 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0328/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 26 OSK/ZMOb/0003/21 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování dotace za rok 2020 a rozšíření účelu užití 
dotace pro SBA Squash club z.s. a MC Smíšek, z.s. 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě A, doporučeno finančním výborem. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 37, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0329/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 27 OSK/ZMOb/0002/21 

Sloučení organizací Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace 

Mgr. Hrabovská – informace k nově vznikajícímu školskému subjektu, poděkování 
za konstruktivní a přínosné jednání v této věci se všemi zainteresovanými. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 0330/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 28 OPR/ZMOb/0003/21 

Darování výtěžku z veřejné sbírky "Sbírka pro Provaznickou 76" 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0331/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 

Materiál č. 29 OPVO/ZMOb/0002/21 

Návrh na změny Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Nováčková – omluva pí Macečkové ze zbytku jednání, informace k navrženým změnám. 

Bc. Bednář – návrh, který byl zaslán, je variantní, o které variantě budeme hlasovat jako první, 
přečetl návrhy, nejprve o variantě A. 

p. Graňák – v případě odhlasování varianty B, se přiklání k zavedení on-line účasti 
na zasedání, a to nejen v covidové době, počkat na celostátní legislativu, poté zapracovat. 

Bc. Hűbner, MBA – další návrh, přečetl návrh usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih  
schvaluje změny Jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih v Příloze č. 1 
 
Pokyny ke zpracování, předkládání a rozesílání materiálů pro zasedání zastupitelstva 
 
Bod 2) který nově zní takto: 
(2) Materiály se předkládají odboru podpory volených orgánů, referátu organizačnímu ve 2 
písemných vyhotoveních formátu A4, a to 1x interní (originál s podpisy aktérů) a 1x veřejná 
verze (bez podpisu) a dále v elektronické podobě systému elektronického zpracování. 
Elektronická verze musí obsahovat kompletní soubor příloh ve formátu pdf. Výjimkou jsou 
materiály týkající se tabulkové části zprávy o hospodaření a návrhu rozpočtu včetně výhledů. 
Tyto materiály mohou být vkládány do úložiště i ve formátu xls nebo xlsx, případně ve formátu 
standardu Open Document (ODF).  

Bc. Bednář – vysvětlení návrhu pí Macečkové a Bc. Hűbnera, MBA, návrh hlasovat 
o protinávrhu Bc. Hűbnera, MBA. 

Hlasování o protinávrhu usnesení Bc. Hűbnera, MBA: hlasovalo pro 28, proti 0, zdržel/lo se 10. 
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Bylo přijato usnesení č. 0332/ZMOb-JIH/1822/12 

 
 
0F. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti 
 
Mgr. Pabjan, Bc. Bednář – v úpravě dle Bc. Hűbnera, MBA jednacího řádu se neřeší on-line 
hlasování. 
 
p. Graňák – poděkování Bc. Hűbnerovi, MBA za rychlé jednání při vyčištění památníku 
Rudná-Břehy. 
 
Mgr. Hrabovská – poděkování pedagogům, ředitelům, za přípravu distanční výuky, ocenění 
pedagogických pracovníků i v tomto roce, poděkování i rodičům. 
 
Bc. Hűbner, MBA – reakce na p. Graňáka. 
 
Ing. Rieger – přiklání se k zapracování hlasování on-line. 
 
Bc. Bednář – počítáme se začleněním do jednacího řádu, čekáme na konečné schválení návrhu 
MVČR. 
 
Bc. Nováčková – on-line zasedání připomínkovali od listopadu, poděkování 
Bc. Hűbnerovi, MBA za zimní údržbu, podněty pro lepší informovanost občanů, kde probíhá 
zimní údržba. 
 
Bc. Bednář – technicky jsme na on-line zasedání připraveni. 
 
p. Graňák – mnoho vytrhaných obrubníků, výtluků. 
 
Ing. Foldynová – přání všem, abychom zvládli toto těžké období. 
 
Bc. Hűbner, MBA – jsme si vědomi rezerv v oblasti zimní údržby, informovanost občanů 
v rámci zimní údržby, proběhla kontrola obrubníků a výtluků. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – poděkování za zimní údržbu, podpora sportu, chyběla běžkařská stopa 
v Bělském lese, kolem Odry, připomínka k chodníkům u Lidlu na ul. Jugoslávské, žádost 
o harmonogram na ul. Moravské. 
 
Bc. Nováčková – žádost o podklady k dalším prodejům, nedostávat podklady na poslední chvíli 
před zastupitelstvem, cokoli co vznikne, aby dostali informaci/možnost nahlédnutí, málo 
se diskutuje napříč politickým spektrem. 
 
Mgr. Dohnal – pozvánka k projednávání strategického plánu, který proběhne v příštím týdnu 
dle harmonogramu, informace k dalším 2 záměrům, další postup. 
 
Mgr. Pabjan, MBA, Mgr. Dohnal – pozvánka na jednání ke strategickému plánu, jednání 
proběhne on-line. 
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Bc. Nováčková – žádost na pí Langrovou o podání informací k vývoji haly Dubina (plán 
rekonstrukce, další dokumenty, atd.). 
 
Bc. Hűbner, MBA – zodpovězení podnětů Mgr. Pabjana, MBA (běžecká stopa, chodníky, 
ul. Moravská). 
 
Bc. Nováčková – žádost na OPVO, aby její vyjádření zapisoval co možná nejpřesněji. 
 
p. Mouka – informace k ul. Moravské. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – dotaz na území vedle aquaparku, jaký je záměr radnice. 
 
Bc. Bednář – vyhlášení v červnu 2 území, podobně jako Plzeňskou, území by mělo obsahovat 
sportoviště, či něco pro volný čas občanů. 
 

 
 
Bc. Bednář – veřejnost je informována o činnosti obce prostřednictvím oficiálních 
internetových stránek obvodu, úřední desky, Jižních listů, sociálních sítí a médií. Připomněl 
povinnost zastupitelů hlásit změny v kontaktních údajích OPVO, referátu 
organizačnímu, termín příštího zasedání je plánován na 10.06.2021 od 13.00 hodin.

 

Závěr 

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

 
 
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0304/ZMOb-
JIH/1822/12 do č. usnesení 0332/ZMOb-JIH/1822/12 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Bc. Renata Štroblíková 
datum:    17.03.2021 
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Ověřovatelé: 
 
 
 
 
Petr Jakubek      Jan Vavroš 
datum:       datum:  
 
 


