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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 1. mimořádného zasedání 
zastupitelstva městského obvodu konaného 
dne 25.11.2020 
 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 38 

Omluveni: 6 

Neomluveni: 1 

Zahájení: 16:30 hod. 

Přestávka:  ---- 

Ukončení: 17:45 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 

Bc. Bednář – zahájil 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.  

Bc. Bednář 

–  z jednání omluvil pí Holaňovou, Mgr. Sudovou, LL.B., Ing. Vavříkovou,  Bc. Ulehlovou, 
Bc. Smoleně a p. Jakubka, konstatoval aktuální přítomnost 36 zastupitelů,  6 omluvených 
a zatím 3 neomluvené zastupitele, zastupitelstvo je usnášení schopno. 

- 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, bude zveřejněn na webových stránkách obvodu 
a také na kanále You Tube, 
- oznámil, že v rámci opatření, vztahujících se k možnosti šíření onemocnění COVID 19,  
je pro občany připravena místnost A402, která je opatřena zvukovým přenosem.  
Na základě podaných přihlášek do diskuse budou občané jednotlivě vyzýváni, aby se dostavili 
do jednací místnosti zastupitelstva, 
- poděkoval za respektování používání ochranných prostředků. 
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Bc. Bednář – předložil ke schválení program zasedání, jehož návrh společně s podkladovými 
materiály byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště, tj. materiály č. 1 a č. 2. Dále byla  
do úložiště vložena nová verze přílohy č. 1 k materiálu č. 2, na stůl byl rozdán zápis z finančního 
výboru. 
 
Návrh na doplnění a úpravu programu nebyl podán. Hlasování o předloženém programu.  
Hlasování: 37:0:0 – 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 ověřovatelku zápisu z 10. zasedání zastupitelstva pí Gabrielu 
Macečkovou o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
pí Macečková  - zápis četla, potvrdila jeho správnost. 
 
Bc. Bednář – přečetl prohlášení pí Holaňové - zápis četla, porovnala se záznamem,  
je v pořádku. 
 
Žádné námitky proti zápisu z 10. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  
Hlasování: 37:0:0 - schváleno. 
 
Bc. Bednář –  navrhl pro 1. mimořádné zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu  
Ing. Břetislava Rigra a Bc. Pavlínu Nováčkovou. 
 
Oba nominovaní souhlasili. Jiný návrh nebyl podán, hlasování o předloženém návrhu. 
Hlasování: 37:0:0 - schváleno. 
 
Bc. Bednář – vyhotovením zápisu pověřil pí Janu Zjavkovou, usnesení spolu s ním podepíše 
místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská.  

 
 
Bc. Bednář – požádal předsedu FV o podání zprávy. 
 
p. Odstrčil – finanční výbor k projednávanému bodu zaujal kladné stanovisko.  

 

Materiál č. 1 OFR/ZMOb/0009/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 3Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Ing. Šimík – předklad jednotlivých rozpočtových opatření vč. odpovědí na dotazy finančního 
výboru. 
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p. Mouka – dotazy k rozpočtovým opatřením uvedených pod bodem: 
c) – k jakým změnám došlo, konkretizovat, v čem spočívaly vícepráce, 
h) – vysvětlení neočekávaných událostí, zvýšení nákladů pro obvod, kde vznikl problém, 
k) – hledání financí jinde, než nerealizovat plánované zakázky na pořízení vybavení školních 

kuchyní v ZŠ a MŠ, 
l) – vysoká cena na zpracování projektové dokumentace na opravy soc. zařízení pro dospělé 

v MŠ, jaká se předpokládá investice pro sociální zařízení v MŠ. 
 
p. Mouka - výzva k vedení na zodpovědnou přípravu rozpočtu a jeho dodržování. 
 
Bc. Bednář – pracují zodpovědně, příští rok to bude náčrt rozpočtu, protože stále nevíme,  
co nás čeká, co všechno projde senátem a sněmovnou. 
 
Ing. Šimík – odpovědi zašle písemně. 
 
Mgr. Hrabovská – reakce na dotazy p. Mouky: 
k bodu h) – problémy při opravě podlahy jídelny v ZŠ MUDr. Lukášové, prodloužení termínu, 
zabezpečení stravování dětí v náhradních prostorách (cvičných kuchyňkách), 
k bodu k) – nebyla realizována plánovaná výuka plavání v ZŠ A. Kučery, vyplácení mezd 
zaměstnancům, snižování nákladů na energie ve školách z důvodu zavření, 
k bodu l) –  nedochází k navýšení rozpočtu školy, jedná se o odbor školství a kultury, z důvodu 
pandemie nebyly realizovány některé akce, nyní je snaha ve školách realizovat další opravy. 
 
Bc. Bednář - částka 100 tis. Kč na projektovou dokumentaci je předpokládaná hodnota. 
 
p. Mouka – dotaz k jakým neočekávaným událostem došlo konkrétně, zda má vinu projektant 
– požádal písemnou odpověď. U bodu k) dotaz zní, zda prostředky jsou čerpány z těch, které 
byly připraveny na pořízení vybavení školních kuchyní v ZŠ a MŠ, zda se akce odkládá, proč 
se nepoužily prostředky z jiného paragrafu, proč se zakázky nerealizovaly. 
 
Mgr. Hrabovská – písemně odpoví. 
 
Mgr. Pabjan – dotaz k bodu l) – vysoké částky týkající se projektových dokumentací  
na sociální zařízení a pro přírodní zahradu, zda se akce budou soutěžit. 
 
Mgr. Hrabovská – částky jsou samozřejmě orientační, vycházející z kvalifikovaného odhadu 
stavebních techniků a z již realizovaných akcí, ceny nejsou konečné.  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel/lo se 6. 

Bylo přijato usnesení č. 0265/ZMObM-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 2 OSR/ZMOb/0002/20 

Schválení projektu Regenerace sídliště Zábřeh 

Mgr. Dohnal – předklad materiálu, zdůvodnění nutnosti projednání materiálu vzhledem 
k termínu podání žádosti, bylo projednáno ve všech orgánech, požádal o úpravu důvodové 
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zprávy tak, že materiál byl projednán v radě městského obvodu dne 19.11.2020 s doporučujícím 
stanoviskem. 
 
p. Graňák – upozornil na chybu v žádosti o dotaci – str. 2, odst. 5 -  termíny realizace projektu: 
zahájení 29.09.2020, termín ukončení 31.03.2020. 
 
Mgr. Dohnal – bude opraveno, správně má být uveden rok 2021 (chybné datum je uvedeno  
i na stránkách ministerstva). 
 
Ing. Netočný, Mgr. Dohnal – diskuse týkající se vyhlašování programů, přípravy žádostí, 
různé přístupy městských obvodů k jejich zpracovávání, nutnost znát přesné podmínky 
dotačního programu. Návrh na on-line zastupitelstvo nebyl přijat.  
 
p. Mouka, Mgr. Dohnal – diskuse týkající se procesu dotací v městském obvodě Moravská 
Ostrava, úspěšnosti při získávání dotací. 
 
p. Mouka – doufá, že se dotace podaří získat, podotkl, že toto je práce 6 let hnutí ANO  
za 6 let na radnici. 
 
Bc. Bednář – dosavadní jedinou prací hnutí LEČO v Ostravě jsou dva převraty v půlce 
volebního období, které neposlouží občanům v daných městských obvodech. 
 
Ing. Vysocký – dotaz týkající se stavu chodníku na ul. Výškovická. 
 
Mgr. Dohnal – nesouvisí s tímto materiálem, jedná se o chodník v blízkosti projednávaného 
území. 
 
Bc. Nováčková – vysvětlit špatný postup při přípravě projektů v městském obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, zapracování připomínek,  provázanost jednotlivých studií, přesnější název 
studie – řeší novou část Zábřehu. Materiál není kvalitně připraven. Budou hlasovat jenom z toho 
důvodu, aby se dosáhlo na dotaci, nesouhlasí s projektem Kotvy a řešením předprostoru kostela 
Sv. Ducha, která nebude probíhat. Má více připomínek, není to kvalitně připravený materiál. 
Schvalujeme studii ne projekt, ve druhém bodě je, že schvalujeme i dofinancování, přestože 
realizace již běží. Podala nový návrh na usnesení. 
 
Mgr. Dohnal, Bc. Nováčková – diskuse týkající se zpracování připomínek, pojmenování 
projektu, termínů, cen projektů, zapojení dalších koncepcí, nutnosti dodržet přesnou citaci 
usnesení. 
  
p. Graňák – parkovací místa v oblasti kolem Kotvy a kostela, při zpracování projektu požaduje 
rozšíření parkovacích míst. 
 
Mgr. Dohnal – předprostor před Kotvou je v nějaké formě navržen, určitě se s tím bude 
pracovat, nyní jej posuzuje MAPPA. 
 
Ing. Raždík – nakládání s děšťovými vodami v rámci regenerace sídlišť, vsakovací jímky. 
 
Mgr. Dohnal – zachytávání dešťových vod na střechách škol, dotace na dešťovku, první nádrže 
u škol. Dále je tu projekt rybníčku v Hrabůvce, návrh na realizaci zelených střech. 
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Bc. Hűbner, MBA – nyní řešíme jiný problém, jak dostat vodu ze sídlištních částí pryč, 
vznikají mokřady. 
 
Bc. Bednář – zmínil projekt vsakování vody na parkovišti Jičínská, bylo předjednáno  
na stavebním úřadu MMO, který toto neschválí, musí se voda odvést přes retenční nádrže  
do odpadních vod. 
 
Ing. et Ing. Luzar – my dáváme podněty, chybí účast tvůrců projektu pro vytvoření plánu, 
projektu. V případě opačného postupu je to pak studie. 
 
Bc. Bednář – protinávrh Nováčkové: 
 
Zastupitelstvo městského obvodu 
 
schvaluje studii regenerace sídliště Zábřeh a dofinancování projektu s názvem Regenerace 
sídliště Zábřeh. 
 
Hlasování: 14:3:19 – neschváleno. 
 
Bc. Bednář – navržené znění usnesení s úpravou přílohy č. 1 a důvodové zprávy. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0266/ZMObM-JIH/1822/1 

 
0F. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti 
 
pí Macečková – dotaz týkající se novoročního ohňostroje vzhledem k omezením, lepší využití 
finančních prostředků. 
 
Bc. Hűbner, MBA – po zvážení stávající situace bylo rozhodnuto, že ohňostroj 01.01.2021 
se nebude konat. 
 
Bc. Bednář – doplnil, že ohňostroj v roce 2021 bude. 

 
 
Bc. Bednář – konstatoval, že dnes nedorazili se svými podněty žádní občané. 
 
 

 
Bc. Bednář – veřejnost je informována o činnosti obce prostřednictvím oficiálních 
internetových stránek obvodu, úřední desky, Jižních listů, sociálních sítí a médií.  
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Závěr 

Protože byly projednány všechny body programu zastupitelstva, Bc. Bednář ukončil zasedání 
a připomněl, že příští zasedání se uskuteční 14.12.2020 od 13.00 hodin.

 
 
 
 
 
Usnesení z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 
0265/ZMObM-JIH/1822/1 do č. usnesení 0266/ZMObM-JIH/1822/1 a výsledky hlasování jsou 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 

starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Jana Zjavková 
datum:    30.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
Bc. Pavlína Nováčková    Ing. Břetislav Riger 
datum:       datum:  


