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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 4. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu 
konaného dne 06.06.2019 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající:  
Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 38 

Omluveni: 6 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 13:00 hod. 

Přestávka: 14:48 – 15:00 hod. 

Ukončení: 16:45 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 

Bc. Bednář – zahájil 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 

Bc. Bednář – z jednání omluvil Bc. Ulehlovu, Ing. Vysockého, Ing. Rigra, Mgr. Foldynovou, 
později dorazí Ing. Malík a p. Gemela, po 16. hodině se omlouvá Ing. et Ing. Luzar 
a po 17:30 hodině p. Gara. Konstatoval aktuální přítomnost 38 členů ZMOb, šest členů 
je omluveno, jsme schopni se usnášet. Uvedl, že ze zasedání bude pořizován on-line přenos 
a audiovizuální záznam, 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 pravděpodobně zkrácený záznam, z důvodu zpoždění firmy, bude zveřejněn na webových 
stránkách obvodu a také na kanále You Tube.  
 
Bc. Bednář – předložil ke schválení program zasedání, jehož návrh společně s podkladovými 
materiály, tj. materiály č. 1 – č. 40, byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště.  
Na základě jednání politických klubů bude u materiálů č. 12, 13, 14 a 16 předklad. 
Do úložiště pro zastupitele byla vložena: 

• nová důvodová zpráva k materiálu č. 19, týkající se případné výstavby lanovky 
v lesoparku Bělský les,  

• znalecký posudek na stanovení ceny v místě a čase obvyklé domu č. p. 1588, 
Abramovova 10 (souvisí s materiálem č. 35 programu), 

• informace ke sportovnímu centru Ostrava-Dubina. 
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Bc. Bednář – informace, že od 15:00 hod. do vyčerpání podnětů, nebo do 16:00 hod., 
proběhne diskuse s občany, kteří budou chtít diskutovat k dalším tématům mimo program 
zasedání, jak je uvedeno v pozvánce. Od 16.00 hod. budou na zasedání přítomni zástupci 
Policie ČR a městské policie Ostrava, návrh materiál č. 40 Bezpečnost a kriminalita 
v městském obvodě Ostrava-Jih zařadit na program zasedání právě v tuto dobu. Na stůl byl 
předložen zápis z finančního výboru a výroční zpráva příspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava-Jih za rok 2018. Žádný ze členů zastupitelstva neučinil před zahájením 
zasedání zastupitelstva oznámení ve smyslu zákona o střetu zájmů. 
 

Ing. et Ing. Luzar – návrh na doplnění programu o jeden bod, a jeho předřazení v programu, 
přečetl návrh usnesení: 

   
Zastupitelstvo městského obvodu 
ukládá 
kontrolnímu výboru provést kontrolu procesu administrace zimní údržby v období 2018 – 
2020 (harmonogram plnění veřejné zakázky) s termínem plnění 05.09.2019.  
    
Hlasování o zařazení bodu č. 41. 
Hlasováním: 12:0:23 – neschváleno. 
 
Další návrhy nebyly. 
 
Hlasování o celém návrhu programu.  
Hlasováním: 37:0:0 – schváleno. 
 
Mgr. Přikrylová, MBA – technická – nefunguje hlasovací zařízení. 
 
Bc. Bednář - žádost o zkušební hlasování: 
Hlasováním: 20:0:0 
Hlasováním: 10:0:0  
 
Bc. Bednář – požádal ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva,  
Mgr. Sýkoru a Ing. Netočného o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
Ing. Netočný, Mgr. Sýkora – shodně uvedli, zápis četli, s obsahem souhlasí. 

 

Žádné námitky proti zápisu z 3. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  

Hlasování: 37:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář –  navrhl pro 4. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu p. Graňáka 
a Ing. Ivana. 

 

Oba nominovaní souhlasili. Jiný návrh nebyl podán, hlasování o předloženém návrhu. 

Hlasování: 38:0:0 - schváleno. 
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Bc. Bednář – provedením zápisu pověřil pí Zjavkovou, usnesení spolu s ním podepíše 
místostarostka Mgr. Hrabovská, přihlášky do diskuse a interpelace podávat písemně dle 
jednacího řádu, vyzval předsedu finančního výboru k podání zprávy k materiálům, které byly 
finančním výborem projednány. 

 
p. Odstrčil – finanční výbor se sešel 03.06.2019 a přijal k bodům, která jsou na stole 
usnesení, uvedl, že v bodech 3.2, 3.4 a 3.5 výbor doporučuje variantu A, u materiálu na stůl 
výbor nepřijal usnesení. 

 

Materiál č. 1 OPR/ZMOb/0012/19 

Návrh na zřízení příspěvkové organizace s názvem "Centrum sociálních služeb Jih, 
příspěvková organizace" 

Ing. Breškovec – dotazy na náklady za účetní, právní služby, na náklady zřízení a zařízení 
této organizace, požadavek na předkládání sjetiny každý měsíc, nebylo předloženo 
k projednání sociální komisi. Dotaz ke zřizovací listině – čl. 5 – vymezení majetku 
a majetkových práv organizace, kdy se jedná o vložení darů nebo dědictví do organizace 
a vyžaduje se schválení zřizovatele, je to zbytečné. U bodu 7, c) návrh částku pro odlehčení 
administrativy navýšit na 5 000 Kč. 
 
Mgr. Dohnal – služby účetní, právní jsou zahrnuty v rozpočtu, záměr byl projednán 
mimořádně v šíři celého zastupitelstva, náměty a připomínky jsou zakomponovány, v sociální 
komisi materiál projednán nebyl. 
 
Bc. Bednář – požadavek každý měsíc poskytovat zprávy o jednotlivých nákladech na zřízení 
a zařízení. 
 
Mgr. Dohnal – není to součástí materiálu, je to řešitelné, na příštím zastupitelstvu bude další 
zpráva o nákladech, stejně pak na zastupitelstvu v prosinci.   Co se týká zřizovací listiny – 
je obdobná jako všechny ostatní, které mají naše p.o., všechny připomínky zapracovány 
nebyly, souhlasy s dary jsou vyžadovány u všech příspěvkových organizací. 
 
Bc. Nováčková – schopnost zajistit v případě dlouhodobých dovolených, nemocenských 
veřejnosprávní kontroly. 
 
Mgr. Mentlík – ano. 
 
p. Mouka – klub LEČO podpoří vznik organizace, apel na výběr správného ředitele  
a managementu. 
 
Ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0054/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 2 OBH/ZMOb/0002/19 

Návrh na zrušení "Vypořádacího fondu FRB" ke dni 30.06.2019 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0055/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 3 SOC/ZMOb/0004/19 

Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování sociálních 
služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0056/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 4 OSR/ZMOb/0006/19 

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p.o. 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0057/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 5 OSR/ZMOb/0007/19 

Schválení financování projektu "Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin" 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0058/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 6 ODK/ZMOb/0001/19 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Do místnosti se dostavil ředitel Ing. Janečka. 
13:26 hod. – dostavil se Mgr. Pabjan, MBA. 
 
Bc. Nováčková – dotaz, s čím by zastupitelé mohli pomoci, zmínila historicky se opakující 
nedostatky u smluv, objednávek. 
 
Ing. Janečka – konkrétní námitky sepsat, bude reagovat, smluv je řada. 
 
Bc. Nováčková – konkrétní objednávka je TSOJ/2019/Ř/152 případně Ř/21, požadavek 
na písemnou odpověď všem zastupitelům. Dotaz na překročení rozpočtové kázně. 
 
Ing. Janečka – vysvětlení – doplňková činnost, delimitace v roce 2015, kdy převzali realitní 
správu bytů, ztráta byla zapříčiněna ukončením činnosti k 30.6.2017 a účetně bylo uzavřeno 
v roce 2018. 
 
Bc. Nováčková – dotaz  na věci týkající se roku 2019, zda je seznam neplatným smluv, 
zda nechybí objednávky ke smlouvám, zda je k 01.01.2019 vše napraveno.  
 
Ing. Janečka – veřejnoprávní kontrola proběhla, nápravná opatření splnili. 
 
Ing. et Ing. Luzar – ocenil práci rozborové komise, dotaz na zpracování nových metodických 
pokynům, požádal o zaslání metodických pokynů všem zastupitelům. Dotaz na splnění 
termínu konzultace, který dala rozborová komise a s jakým výsledkem se setkala, 
na zapracování připomínek komise do zřizovací listiny. 
 
Bc. Nováčková, Ing. Janečka – dodržování metodických pokynů, směrnic, zákoníku práce, 
slazení metodik na území města Ostravy. 
 
pí Macečková – technická poznámka – usnesení by mělo být rozděleno na 2 části, a to bere 
na vědomí výsledky hospodaření a schvaluje návrh na rozdělení dosaženého výsledku 
hospodaření … 
 
Bc. Hűbner, MBA – vyjádření k dotazům, zefektivnění práce TS, přijmout metodiku, aby 
se vědělo, kam Technické služby směřují. S tím souvisí i ekonomická část. Jakmile metodika 
bude připravena, bude předložena zastupitelům. 
 
p. Mouka – závěry rozborové komise jsou věcné, funkční, technické služby jsou od samého 
začátku finančně poddimenzovány, opakované porušení rozpočtové kázně. 
 
Bc. Smoleň, Ing. et Ing. Luzar – vytvoření metodiky pro stanovení jasných pravidel 
fungování mezi úřadem a technickými službami, doporučení na výběr správného softwaru, 
aby byla zaručena provázanost s dalšími operačními systémy, měl by to být některý 
z programů, který je specializovaný pro technické služby, dopravní podnik a organizace 
podobného typu. 
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Bc. Bednář – vyjádření k rozdělení usnesení, je to možné, ale je to v kompetenci rady. 
 
Ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 1, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 0059/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 7 ODK/ZMOb/0003/19 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Ing. et Ing. Luzar, Bc. Hűbner, MBA, Bc. Bednář – zřizovací listina, zapracování 
připomínek rozborové komise, další bude předložena na zastupitelstvu v  09/19. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0060/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 8 ODK/ZMOb/0002/19 

Návrh na odejmutí mostního objektu ve Výškovicích ze správy městského obvodu 

Bc. Bednář – upozornění na překlep v důvodové zprávě, místo Status … , má být správně 
uvedeno Statut… 

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

Bylo přijato usnesení č. 0061/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 9 OPR/ZMOb/0009/19 

Žádost M. K. o splátkový kalendář 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0062/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 10 OPR/ZMOb/0010/19 

Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - M. A., P. A. 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0063/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 11 OPR/ZMOb/0013/19 

Hromadný odpis pohledávek 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0064/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 12 OFR/ZMOb/0009/19 

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 

Ing. Šimík – předklad materiálu. 
 
Ing. Raždík, Ing. Šimík – zůstatek 95 mil. Kč navíc, na čem obvod ušetřil, objasnění rozdílu 
výsledek hospodaření a zůstatek. 
 
Do místnosti se dostavila Ing. Blahová. 
 
Ing. et Ing. Luzar – dotaz na zprávu o auditech, jak dopadly, v materiálech informace, 
minimálně za rok 2018, chybí. Dotaz na opatření za porušení zjištěná při veřejnosprávní 
kontrole.  
 
Mgr. Mentlík – informace k auditním zprávám, obsáhlé materiály, není účelné vytvářet 
několika set stránkové materiály. U TS bylo poskytováno v souladu se zákonem – odvod byl 
nařízen, bylo shledáno, že to bylo dostatečně vysvětleno.  
 
Ing. et Ing. Luzar  – požadavek poskytovat obsáhlejší informace vč. doporučení. 
 
p. Lahoda (občan) – dotaz, jak vznikla pohledávka za AWT Rekultivace, proč se vytváří 
opravná položka, kdo je zodpovědný. Dále dotaz na směnnou smlouvu mezi Charitou týkající 
se nabytí budovy na ul. Kapitolní, jaký to mělo smysl, jaké bylo další finanční plnění, jaký 
je technický stav, co se stalo s nájemci z původního domu. 
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Bc. Bednář, Mgr. Mentlík – směnu provádělo SMO, ne obvod, smysl to mělo, společnost 
Charita chtěla rozšířit počet míst pro matky s dětmi. Vysvětlení vytváření opravných položek, 
ve věci smluvní pokuty rozhodne soud. 
  
Ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 29, proti 0, zdržel/lo se 10. 

Bylo přijato usnesení č. 0065/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 13 OFR/ZMOb/0005/19 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 

Ing. Šimík – předklad materiálu. 
 
p. Mouka - dotaz na čerpání paragrafů 2212, 2219, výběr dodavatele, jaké byly sankce. 
 
Do místnosti se dostavil PhDr. Jeřábek. 
 
PhDr. Jeřábek – jedná se o zhotovitele, který z kapacitních důvodů nebyl schopen realizovat, 
byly nakryty rámcové smlouvy, firmy slíbily, ale nesplnily. 
 
Ing. et Ing. Luzar – dotaz na pana starostu, jaký má pocit, zda měl jako zodpovědná osoba 
výhrady k závěrečnému účtu, který je vizitkou rady za rok 2018. 
 
Bc. Bednář – na 100 % spokojen není, hodnocení jednotlivých odborů, do budoucna zlepšení, 
aby bylo využito ještě lépe. 
 
p. Mouka, PhDr. Jeřábek, Bc. Hűbner, MBA – diskuse k nasmlouvaným zakázkám, 
opravy výtluků, cest, plánování a financování zakázek na údržbu cest, chodníků. 
 
14:15 hod. – dostavil se p. Gemela 
 
p. Mouka, p. Graňák – při sestavování rozpočtu se pracuje s extrémním přebytkem, rozpočet 
by se dal nastavit tak, aby sloužil občanům, využívat technické služby, nespoléhat se na další 
dodavatele. 
 
Ing. Šimík – přebytek se může zapojit až po schválení závěrečného návrhu. 
 
Ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 9. 

Bylo přijato usnesení č. 0066/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 14 OFR/ZMOb/0006/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - březen 2019 

Ing. Šimík – předklad materiálu. 
 
p. Mouka, Bc. Bednář – navýšení financí na opravy, nákupu techniky na opravy chodníků. 
  
Bc. Hűbner, MBA – informace o čerpání schváleného rozpočtu, čerpáno, prostředky jsou 
investovány řádně a kvalitně. 
 
Ing. Šimík – technická poznámka – zpráva je za období 01-03/19. 
 
Ing. et Ing. Luzar – poukázal na to, že uvolňování finančních prostředků na investiční akce 
v polovině roku je docela problém. Ptal se, jaká je procentuální úspěšnost vysoutěžených, 
tzn. plánovaných, které jsou v rozpočtu finančně zajištěny, v jakém stavu jsou momentálně, 
zda jsou vysoutěženy, zda jsou připraveny k zadání, tzn. jaký je aktuální stav naplánovaných 
investic. 
 
Bc. Bednář – všem zastupitelů do e-mailu bude zaslán aktuální stav všech akcí. 
 
p. Mouka – vnímá posun k lepšímu. 
 
Bc. Hűbner, MBA – informace o finančním pokrytí zakázek a uvolňování prostředků. 
 
Ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0067/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 15 OFR/ZMOb/0007/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0068/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 16 OFR/ZMOb/0008/19 

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření 
č. 2Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Ing. Šimík – předklad materiálu. 
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Ing. Netočný – dotaz na udržování vlhkosti výběrem vhodných povrchů chodníků a parkovišť 
při opravách. Zmínil zvyšující se teploty, jak rada chce tyto problémy reflektovat a jakým 
způsobem proti nim bude bojovat. 
 
Bc. Bednář, Bc. Hűbner, MBA – na chodníky bude použita zámková dlažba (neměly by být 
úniky vody), parkoviště obsahují vsakovací jímky, v okolí bude nízká zeleň, pilotně se zkouší 
štěrkový pojezdový trávník, použití zatravňovacích trávnic bylo zamítnuto. Co se týká sucha, 
na to odpoví strategický plán. 
 
Mgr. Dohnal – nyní ve spolupráci v VŠB odbor ODK vytipovává ulice a lokality, ve kterých 
požadujeme vymyslet řešení. 
 
Ing. Netočný – dodal, že smysl parkovišť, která zachycují dešťovou vodu, je, že se pak může 
použít na kropení zeleně, nemusí se používat pitná voda. 
 
Bc. Hűbner, MBA – obvod zalévá užitkovou vodu. 
 
p. Graňák – v návrhu na rozdělení volných zdrojů nevidí zdroj za řešení zbořeniště Odra, ptal 
se, kdy se občané dočkají řešení. 
 
Bc. Bednář – „zbořeniště“ je zaploceno, je na pozemku soukromého investora, nemůžeme 
tam investovat. V nových Jižních listech je uvedeno, že současný majitel podepsal smlouvu 
o smlouvě budoucí s novým uživatelem, který má zájem dát území do lepšího stavu, 
zastupitelstvo se tím bude zabývat 05.09.2019. 
 
Mgr. Přikrylová, MBA, pí Langrová, p. Mouka, Bc. Bednář – diskuse k čerpání 
prostředků na rozšíření kanceláří a stávajícího bufetu. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – rozpočet pro školy je pořád stejný, rostou ceny energií, atd. Ptal se, zda 
dojde k posílení rozpočtu škol, poukázal na nerozdělené zdroje finančních prostředků, zda 
se z hlediska finančního plánování uvažuje o rozdělení prostředků plošně nebo podle počtu 
žáků, vytápěných ploch. 
 
Bc. Bednář – návrh na rozdělení volných zdrojů kopíruje nejdůležitější věci, které nás 
v obvodě trápí, tj. parkovací místa, chodníky, rekonstrukce a oprav škol, školek a některých 
podchodů. 
 
Mgr. Hrabovská – volné prostředky investovat během školního roku je problematické. 
Spousta oprav bude probíhat během letních měsíců, budou čerpány investiční prostředky. 
Při stanovení příspěvku organizacím se bude postupovat podle potřeb cen energií, podle 
pasportu a potřeb organizací, které jsme si zmapovali. 
 
14:42 hod. - dostavil se Ing. Malík. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – asi nebyl pochopen, jde o to, že obvod dosahuje značných 
rozpočtových přebytků a jestliže školy s rozpočtem dlouhodobě zápasí, chybí jim prostředky, 
protože rozpočet x let je stejný. Navrhl, aby se rozpočty škol jednorázově navýšily podle 
nějakého normativu – vytápěné plochy, počet dětí, atp., aby školy mohly lépe plánovat 
investiční opravy, atp. 
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Mgr. Hrabovská – chce zohledňovat počet žáků, metráž. Po prohlídce škol a zařízení zjistili, 
že bude potřeba prostředky na investiční akce. Věří, že prostředky, které zůstávají, budou 
vyčerpány. V rámci přípravy rozpočtu bude jednat o těchto připomínkách, vynaloží snahu, 
aby příspěvky byly dostatečné, školství nebylo podfinancováno. 
 
Ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 0069/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Bc. Bednář poděkoval vedoucím odborů OFR a ODK. 

 

Materiál č. 17 OSK/ZMOb/0004/19 

Poskytnutí finančního daru 57 200 Kč - akce Chůdy do škol, Spolek "Klíčenka pro záchranu" 

Ing. et Ing. Luzar – akci Klíčenka pro záchranu podporuje, ale dal na zvážení, zda projekt 
chceme podporovat jako samostatný projekt.  
 
Mgr. Hrabovská – souhlas, mělo by to jít do dotačních titulů, návrh hlasovat o variantě A – 
neposkytnout finanční dar. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0070/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 18 OSK/ZMOb/0003/19 

Poskytnutí finančního daru 30 000 Kč - Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Ostrava 

p. Mouka – materiál taky patří do řádných dotačních titulů. Podal protinávrh, poskytnout 
finanční dar 20 tis. Kč. 
 
Mgr. Hrabovská – návrh, v souladu s komisí pro bezpečnost, hlasovat o variantě A – 
neposkytnout finanční dar. 
 
Mgr. Mentlík – zmínil kompetence zastupitelstva, které nemůže hlasovat o daru ve výši 
20 tis. Kč, je to vyhrazená pravomoc rady. 
  
Pan Mouka – podal další návrh, tj. 20 001 Kč. 
 
Ukončení diskuse. 
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Bc. Bednář – hlasování o protinávrhu, tj. varianta B usnesení s tím, že částka bude 
20 001 Kč. 
Hlasováním: 3:18:20 – neschváleno. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0071/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Bc. Bednář – vyhlášení přestávky do 15:00 hodin. 

 

Dle schváleného programu zasedání pokračovalo bodem: Dotazy, připomínky a podněty 
občanů. 

p. Benko (občan) – hospodaření Technických služeb, potřeba většího množství financí, 
zakoupení nových strojů.  Požádal, aby se obvod domluvil s DPO, aby upravili autobusové 
zastávky od Tesca až po finanční úřad, kde po dešti voda teče směrem k zastávkám.  Dále 
poukázal na špatné rozhodnutí o odpadkových koších, kdy údržba o ně byla rozdělena mezi 
fy Sekos, která má koše přeplněné a Technické služby, které se o ně řádně starají. Rozdělení 
je ale takové, že občan neví, která firma se o které koše stará. Poté hovořil o opravách 
chodníků, výtluků cest, provádění oprav a přebírání provedené práce.  
 
Bc. Hűbner, MBA – podněty se bude zabývat. 
 
 
Další dotazy, připomínky, podněty nebyly podány. 

 

Materiál č. 19 OSK/ZMOb/0007/19 

Poskytnutí finančního daru na výstavbu lanovky do lesoparku Bělský les, Ostravské městské 
lesy a zeleň, s.r.o. 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě A (v souladu se stanovisky komisí, levnější 
varianta). 
 
p. Mouka – na setkání předsedů klubů uvedl, že dávat dar městské společnosti je absurdní. 
Mělo by se této věci pracovat koncepčněji a vybudovat něco obdobného pod názvy „Dětský 
ráj“, obvodem. 
 
Ukončení diskuse. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 35, proti 1, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0072/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 20 OSK/ZMOb/0008/19 

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

Bc. Bednář – vyzval finanční a kontrolní výbor k zapojení svých zástupců do rozborových 
komisí.  
 
Mgr. Pabjan, MBA – dotaz na rozdělení hospodářského výsledku, o kterou organizaci šlo. 
 
Bc. Bednář – uvedl, že pokud se jedná o částku uvedenou v informacích – rozdělení 
do fondů, tak si myslí, že je to za všechny příspěvkové organizace. 

Ukončení diskuse.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0073/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 21 OSK/ZMOb/0009/19 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Bednář – na základě dohody s předsedy klubů navrhl úpravu Programu 
na poskytování…., a to na str 2/7, kde v části C. Témata dotací v oblasti sportu dle 
specifického zaměření žadatelů, by odst. 2 zněl nově: vytváření podmínek pro kvalitní 
sportovní celoroční činnost (dětí, mládeže, dospělých).  Dodal, že se každoročně program 
vylepšuje, jak ve prospěch obvodu, tak úředníků a organizací, které o dotaci žádají. Letos 
se podařilo snížit administrativu, do budoucna se plánuje použití elektronického systému 
EvAgend, kdy pravděpodobně od příštího roku bude možné žádosti přes tento systém 
podávat. Aktuálně, i když žádost podáte dokumenty přes datovou schránku, je nutné, podle 
tohoto programu, doložit i písemně. V případě schválení tohoto programu, budou všechny 
spolky, které v minulosti žádaly, osloveny e-mailem, že program je platný, aby byli 
upozorněni na text a termín, kdy se podávají žádosti.  
 
Mgr. Přikrylová, MBA – zda budou moci žádat o dotaci i kluby, které navštěvují jenom 
dospělí. 
 
Bc. Bednář – ano. 
 
Ing. Netočný, Bc. Bednář – procesní upřesnění zasílání žádostí podle nyní platného 
programu.  
 
Ing. Breškovec – návrh na stanovení nejnižší částky, která může být dotací udělena, 
a to proto, aby administrativní náklady na straně žadatele i naší, nepřesahovaly tu částku 
a aby se při přidělení příliš nízké částky, tato dotace nevrátila nebo byla odmítnuta. 
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Mgr. Hrabovská – rozumí dotazu, v zásadách to bylo myšleno, že přidělená částka bude 
nejnižší 10 tis. Kč, nebo nebude přidělena. 
 
Ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0074/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 22 OMJ/ZMOb/0033/19 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy 
nájemní 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0075/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 23 OMJ/ZMOb/0034/19 

Převod bytových jednotek a podílů na společných částech domu č. p. 1440 a zastavěném 
pozemku p.č.st. 1182 v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 

Ing. Štěpánek, Ph.D. – potencionální střet -  nebude hlasovat. 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0076/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 24 OMJ/ZMOb/0019/19 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Venclíkova x Husarova 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0077/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 25 OMJ/ZMOb/0020/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 3, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0078/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 26 OMJ/ZMOb/0022/19 

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

Ing. Kopečný – návrh na doplnění usnesení ...uhrazení částky za nesmluvní užívání pozemku. 
 
Ing. Šimík – vzhledem k tomu, že se jedná o stanovisko, není potřeba, dále v kupní smlouvě 
již ano. 
 
Bc. Bednář – bezesmluvní užívání stále pokračuje, nelze vyčíslit konkrétně. Vzhledem 
k tomu, že dojde k uzavření smlouvy, pak k určitému datu stanovit půjde.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0079/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 27 OMJ/ZMOb/0024/19 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0080/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 28 OMJ/ZMOb/0027/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0081/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 29 OMJ/ZMOb/0028/19 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 3, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0082/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 30 OMJ/ZMOb/0029/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0083/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 31 OMJ/ZMOb/0021/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0084/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 32 OMJ/ZMOb/0026/19 

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0085/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 33 OMJ/ZMOb/0031/19 

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

Ing. Raždík, Bc. Bednář – stanovení ceny, u záměru znalecký posudek není. 
 
Ukončení diskuse.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0086/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 34 OMJ/ZMOb/0032/19 

Záměr na prodej nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 955, k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny č. or. 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 0087/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0214/19 

Záměr na prodej pozemku včetně stavby bytového domu na ul. Abramovova č.p. 1588, č.or. 10, 
k. ú. Zábřeh nad Odrou 

p. Mouka, Ing. Šimík, pí Langrová – prodej domu, sjednocení fasády, jednání 
s družstevníky, možnosti a zájem o vytvoření družstva. Informace o historii privatizace, nyní 
probíhá druhé kolo vyjednávání. 
 
p. Mouka – dotaz, proč se k tomu vracíme, když to jednou odmítli a když ten druhý dům 
prodat nehodláme. 
 
pí Langrová – je to nesystémové řešení, jeden bytový dům, který se skládá ze tří vchodů 
a prostřední již byl v minulosti prodán, pořád musíme řešit společně střechu, atd. Byl příslib 
těm lidem, že se jim to prodá, prováděly se tam pouze udržovací práce ne investice. 
 
p. Mouka – uvedl, že na to se ptal, kdy tam máme dva domy v obdobném stavu, a jeden již 
byl prodán soukromníkům, tak proč neprodáme oba dva s tím, že budeme moderovat setkání 
případných družstevníků a oni se spojí. 
 
pí Langrová – v době, kdy se rozhodlo, že Abramovovu 14 si necháme a vyjednával 
se prodej Abramovovy 10, byla zahájena příprava rekonstrukce domu, vypracovala 
se projektová dokumentace a momentálně probíhá rekonstrukce. Byly by to zbytečně 
vynaložené náklady. 
 
p. Mouka – nevidí systémovost. 
 
Mgr. Pabjan, MBA– dotaz, zda místostarostka hovořila o té části, která se neprodává.  
 
pí Langrová – momentálně se rekonstruuje Abramovova 14, prostřední vchod je prodán, 
Abramovovu 10 chceme prodat. 
 
Ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 4, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 0088/ZMOb-JIH/1822/4 
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Materiál č. 36 OMJ/ZMOb/0025/19 

Záměr prodeje a stanovisko ke směně částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, 
Bedrnova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0089/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 37 OMJ/ZMOb/0030/19 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem 
je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0090/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 38 OMJ/ZMOb/0023/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0091/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Materiál č. 39 OMJ/ZMOb/0035/19 

Převod pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova 

p. Mouka – dotaz, zda v domě před rekonstrukcí byli nájemníci, zda byla věc projednána 
i s obyvateli obvodu v blízkém okolí, zda je počítáno v blízkosti s vytvořením služebny, 
převlékárny městské policie. Podpora je důležitá, ale přináší to dost velké problémy. 
 
Bc. Bednář – městská policie se novým služebnám brání, protože je na nich nutný nějaký 
provoz, tzn. další lidé nikoliv v ulicích, ale na místě samém. Osobně si myslí, že v těch 
lokalitách by jejich přítomnost pomohla, snad pod novým vedením bude situace jiná. 
 
pí Langrová – bytový dům na ul. Jedličkova byl částečně obsazen nájemníky, v rámci směny 
jim bylo nabídnuto náhradní bydlení. 
 
Mgr. Miškaříková – informace pro občany byla prostřednictvím úřední desky, kde byl 
zveřejněn jak záměr směny, tak původní záměr, který byl schvalován zastupitelstvem. 
Společnost Charita jednala s okolními domy, zahájili rekonstrukci nemovitosti. Znají stav 
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původní nemovitosti na ul. Kapitolní, která funguje velice dobře, nikdo si nestěžoval 
na provoz, dům je zabezpečen, návštěvy pouze na ohlášení, v domě žijí pouze matky s dětmi. 
 
p. Mouka - zmínil zkušenosti s obdobným zařízením z Moravské Ostravy, doporučil 
vybavení kamerovým systémem. 
 
p.  Mouka, Mgr. Miškaříková – upřesnění provedené transakce, realizace, podmínky směny, 
tržní ceny domů, znalecký posudek. 
 
Ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0092/ZMOb-JIH/1822/4 

 

Bc. Bednář poděkoval za účast Mgr. Miškaříkové. 

 
 
0F. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti   
 
p. Mouka, Bc. Bednář, Bc. Gemrotová, Mgr. Mentlík – výběr zhotovitele podle zákona 
o veřejných zakázkách, podpis prohlášení o střetu zájmu členy hodnotící komise. Odpověď 
na dopis zaslaná starostou je špatná, všem zastupitelům bude zaslána odpověď, dotaz 
na elektronizaci úřadu. 
 
Bc. Nováčková – dotaz na dětské zastupitelstvo, zda se mohou zapojit i opoziční zastupitelé. 
 
Mgr. Hrabovská – mohou se zapojit, bylo posláno všem zastupitelům, pomoc bude vítána. 
 
Bc. Nováčková – upozornění na navrženou změnu usnesení u bodu 6, nedošlo k porušení 
jednacího řádu? 
 
Bc. Bednář, Mgr. Mentlík – ne, rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření je výlučná 
kompetence rady. 
 
Mgr. Přikrylová, MBA – podnět na ořez keřů v okolí škol, přerostlé keře chrání zloděje. 
Návrh, provádět ořezy keřů v okolí škol 2x ročně. 
 
Bc. Hűbner, MBA – poděkoval za podnět, pokusí se realizovat. 
 
pí Macečková – poděkování za strategický plán, návrh, aby se spolupracovalo se všemi 
zastupiteli i opozičními. 
 
Mgr. Dohnal – metodika je skoro hotová, nyní se snaží zajistit financování, plán bude 
představen i na komisi a počítá se i se zapojením všech politických subjektů. 
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Zasedání zastupitelstva pokračovalo dle schváleného programu, bodem č. 40. 

 

Materiál č. 40 OSK/ZMOb/0010/19 

Bezpečnost a kriminalita v městském obvodě Ostrava-Jih 

Bc. Bednář – přivítání zástupce MP p. Honczeka, zástupců vedoucích obvodních oddělení 
Policie ČR npor. Ing. Kaloče a npor. Mgr. Běguse. 

Bc. Hűbner, MBA – poděkoval za předložené zprávy, vyzdvihnul zprávu městské policie, 
návrh na podrobnější vypracování zprávy, kterou předkládá Policie ČR. Dotaz, jak je možné, 
že jedna třetina všech oznámených přestupků skončí odložením. 

npor. Ing. Kaloč – zákon zná několik důvodů odložení přestupků, není pachatel, promlčení, 
přestupek se nestal. Stává se i to, že jsou oznamovány přestupky a prověřováním se zjistí, 
že se přestupek nestal. Neznámí pachatelé – to jsou většinou různá ublížení na zdraví, drobné 
krádeže. 
 
Bc. Hűbner, MBA návrh příště do statistiky rozlišit jednotlivé důvody odložení přestupků 
podle zmíněných kategorií.  
 
npor. Ing. Kaloč – zprávu vypracovává oddělení analytiky, kteří vycházejí ze statistik. 
Do budoucna vznesou požadavek na rozšíření a upřesnění statistik. 
 
Bc. Hűbner, MBA – dotaz na příčinnou souvislost mezi zvýšenou kriminalitou a počtem 
ubytoven, zda se registruje nárůst závislostí, resp. narkomanů v této oblasti, zmínil oblast 
Dubiny, okolí ul. Jugoslávské. Dotaz, kolik asistentů prevence kriminality je na Jihu. 
 
npor. Ing. Kaloč – v rámci městského ředitelství došlo k poklesu trestných činů, naopak 
došlo ke vzrůstu přestupkového jednání, těžko posoudit přímou souvislost s ubytovnami, 
nárůst drobných krádeží. Ve věci údajných drog probíhá spolupráce se specializovaným 
útvarem. 
 
Bc. Nováčková – dotaz, zda odložení v oblasti přestupků zahrnuje i odložení na materiální 
znak, tzn., že se vlastně nic nestalo a nebyla společenská škodlivost. Dotaz, jaká je provazba 
mezi úřadem a policií při řešení přestupků. 
 
npor. Ing. Kaloč – ve zmíněných odkládaných přestupcích bylo zahrnuto i to, že nedošlo 
k naplnění materiálního znaku, tzn., že nebylo jednání kvalifikováno jako přestupek. 
Spolupráce s úřadem a přestupkovou agendou – pokud věc nevyřeší blokově na místě, pak 
se předává příslušným správním orgánům. 
 
Bc. Bednář, p. Honczek – působnost preventistů (6) na území Ostravy a městského obvodu, 
střídání působnosti v rámci Ostravy. 
 



Strana 21/23 

 

Mgr. Dohnal, npor. Ing. Kaloč – dopravní nehody, bezpečnostně zhoršená místa. Obvodní 
oddělení se dopravními nehodami nezabývá, dotaz je potřeba směřovat na městské ředitelství. 
 
Mgr. Ivan, npor. Mgr. Běgus – vražda v podchodu ul. Jiřikovského, případ je v šetření, 
podle míry trestné činnosti se určují kontrolní místa, kde se policisté pohybují. 
 
p. Mouka, Bc. Bednář, Bc. Hűbner, MBA – četnost jednání zástupců policie se zastupiteli 
a vedením, poděkování zástupcům police za dobrou práci.  
 
Ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0093/ZMOb-JIH/1822/4 

Bc. Bednář poděkoval za účast zástupcům policie, popřál hodně úspěchů. 

 

0F. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti 

 
Mgr. Pabjan, MBA, Bc. Hűbner, MBA – kosení veřejných ploch, předán materiál ve věci 
pokosu, v tuto chvíli běží druhý pokos, pokud nebudou nenadálé situace, v příštím týdnu bude 
dokončen. Lokality jsou kontrolovány, je potřeba vzít v potaz i povětrnostní podmínky. 
   
Mgr. Pabjan, MBA – dopravní situace v obvodu, dotaz jak probíhají synchronizace prací 
při opravách cest a mostů, nevěří tomu, že investor, který plánuje uzavření mostů na rok, 
nemá stanovisko obvodu. Kdo a jakým způsobem harmonogram prací za úřad odsouhlasil 
 
Bc. Bednář – týká se mostů na ul. Výškovická, jde o investiční akci Moravskoslezského 
kraje, s tím, že objízdné trasy připravoval projektant, schváleno na MMO. 
 
Bc. Hűbner, MBA – zjistí potřebné údaje a pokud se mu to podaří, bude všechny písemně 
informovat. Dodal, že nyní kosení trávy probíhá i o sobotách. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – podnět na prodloužení krátkého intervalu na semofaru pro výjezd 
z ul. Moravské směrem k Bělskému lesu. Dotaz, zda je, z důvodu plánovaného uzavření 
ul. Moravské rok a půl z důvodu rekonstrukce, uvažováno se změnou organizace dopravy. 
 
Bc. Bednář – úprava signalizace na ul. Moravské aktuálně není možná z důvodu uzavření 
mostů. Ul. Moravská má být uzavřená po částech, spolupráce s dopravním podnikem.  
 
p. Graňák – senior taxi, dlouhé čekací doby, služba ztrácí smysl. Řešení autobusové zastávky 
na ul. Čujkovova u G-centra ve směru na Výškovice – nemá zastřešení. Dotaz na zvyšování 
nájemného v letech 2019 - 2021 dalších. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a dalších, 
podal návrh nájemné rozvrhnout do delšího časového období a s nižším navýšením na m². 
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Bc. Bednář – vynakládání finančních prostředků do různých oblastí, nyní v provozu 3 auta, 
uvažuje se o rozšíření jejich počtu. Přístřešek na autobusové zastávce ul. Čujkovova 
je řešitelný v rámci připravovaných oprav autobusových zastávek, ev. projektu nového tržního 
místa. Zvyšování nájemného se netýká všech nájemních bytů. 
 
pí Langrová – zvyšování nájemného u našeho bytového fondu naposledy v roce 2012, rozbor 
nájemních smluv, někde se nájemné navyšuje o inflaci, někde kombinovaná inflační doložka, 
někde se využívá možnost navýšení o určitou částku. 
 
Ing. Raždík – poděkování za zřízení první bezdoplatkové zóny, jak to vypadá s dalšími 
zónami, jaká je šance, že budou zavedeny. 
 
Bc. Bednář – bezdoplatková zóna byla v balíčku 4 lokalit, u ostatních bohužel úřad, státní 
správa, neshledala podstatné důvody k vyhlášení. Nyní jsou v běhu další lokality – Dubina, 
Čujkovova. 
 
Bc. Nováčková – požádala o předložení zprávy zastupitelstvu, že zavedení bezdoplatkových 
zón mělo pozitivní vliv na snížení kriminality a sociálních problémů. 
 
Bc. Bednář, Mgr. Pabjan, MBA, Bc. Nováčková, Mgr. Mentlík – shromažďování 
a poskytování dat ze sociální oblasti. 
 
Mgr. Hrabovská – informace k ubytovně SOIVA, práce multidisciplinárního týmu, zástupci 
policie se tam pohybují, může požádat o informace, co se v uvedené oblasti děje, zatím má 
informace, že tím, že je tam bezdoplatková zóna, že se to nezmění. 
 
Bc. Nováčková – návrh promyslet, jakým způsobem alespoň jednou ročně dát zprávu 
zastupitelům, jak to na ubytovně vypadá před vznikem bezdoplatkové zóny a potom. Chtějí 
vědět, jaká situace na obvodu je. 
 
Bc. Bednář – nikdo nechce ubytovnu ve své blízkosti, ale lidé mají mít druhou šanci na další 
bydlení. 
 
Mgr. Mentlík – můžeme poskytnout, ale pouze data statistická, žádné detaily. 
 

Bc. Bednář – veřejnost je informována o činnosti obce prostřednictvím oficiálních 
internetových stránek obvodu, úřední desky, Jižních listů, sociálních sítí, médií. Příští 
zasedání zastupitelstva se bude konat 05.09.2019 od 13:00 hodin. 

 

Závěr 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář za zdárný průběh 
zastupitelstva. 
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0054/ZMOb-
JIH/1822/4 do č. usnesení 0093/ZMOb-JIH/1822/4 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
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