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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 5. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu 
konaného dne 05.09.2019 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající:  
Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 42 

Omluveni: 3 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 13:00 hod. 

Přestávka: 14:32 – 15:00 hod. 

Ukončení: 15:05 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 

Bc. Bednář – zahájil 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 

Bc. Bednář – z jednání omluvil Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., Mgr. Michaelu 
Sudovou, LL.B., Gabrielu Macečkovou a po 15:30 hod. se omlouvá Bc. Petr Smoleň. 
Pravděpodobně ze začátku jednání se omlouvá Ing. et Ing. Leo Luzar. Konstatoval aktuální 
přítomnost 40 členů ZMOb, 4 členové jsou řádně omluveni, jeden je zatím neomluven, 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, bude zveřejněn na webových 
stránkách obvodu a také na kanále You Tube.  
 
Bc. Bednář - představení nové ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Jih.  
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Ing. Blahutová – ředitelka příspěvkové organizace se představila, nastínila plány a vize 
organizace. 

 
13:03 hod. - do sálu se dostavil Stanislav Odstrčil. 

 
Bc. Bednář – předložil ke schválení program zasedání, jehož návrh společně s podkladovými 
materiály, tj. materiály č. 1 – č. 27, byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště.  Z tohoto 
programu navrhl stáhnout materiál č. 1 – Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům 
v k. ú. Výškovice u Ostravy. Vzhledem k tomu, že na toto téma již obdržel přihlášku 
do diskuse, sdělil, že pokud bude schválen návrh na stažení materiálu, může se na toto téma 
a jakékoliv jiné, diskutovat od 15:00 hodin do vyčerpání podnětů, nebo do 16:00 hod., kdy 
proběhne diskuse s občany, kteří budou chtít diskutovat k dalším tématům mimo program 
zasedání, jak je uvedeno v pozvánce. Na stůl bylo předloženo nové usnesení k materiálu č. 24, 
u kterého požádal předkladatele o předklad. Dále byl na stůl předložen zápis z finančního 
výboru. Vzhledem k vyjádření finančního výboru, navrhl předklad také u materiálu č. 16.  
 
Bc. Bednář - vyzval předsedu finančního výboru k podání zprávy k materiálům, které byly 
finančním výborem projednány. 
 
p. Odstrčil – finanční výbor přijal usnesení ke všem bodům, v bodě 4.1 výbor doporučuje 
variantu B, a v bodě 5.1 variantu A. 
 

Bc. Bednář – dotaz na další připomínky k navrženému programu. 
 
Bc. Ulehlová – návrh za klub LEČO zařadit mimořádný bod programu, a to úprava jednacího 
řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. Reagují tímto na řadu dotazů a podnětů -  
málo času pro nastudování materiálů. 
 
Ing. Malík – k návrhu klubu LEČO – hnutí ANO 2011 návrh úprav obdrželo včera, jde v něm 
o 8 změn, z toho 4 změny se týkají revize lhůt směrem k větší transparentnosti a prodloužení 
možnosti seznámení se s podklady. Vzhledem k tomu, že klub návrh obdržel včera, bylo málo 
času pro seznámení se s podklady, klub hnutí ANO 2011tento návrh na tomto jednání 
nepodpoří. 
 
Bc. Ulehlová – omluvila se za pozdní dodání, jedná se o návrhy, které zazněly již při 
schvalování jednacího řádu, jde o zopakování návrhů. 
 
Bc. Bednář – hlasování o zařazení nového bodu programu č. 28 – Úprava jednacího řádu 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. 
Hlasováním: 12:6:22 – neschváleno. 
 
Bc. Bednář – návrh na hlasování o celém navrženém programu, tj. body č. 2 – č. 27. 
Hlasováním: 40:0:0 – schváleno. 
 
Bc. Bednář – žádný ze členů zastupitelstva neučinil před zahájením zasedání zastupitelstva 
oznámení ve smyslu zákona o střetu zájmů. 
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Bc. Bednář – požádal ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva,  
Josefa Graňáka a Mgr. Radima Ivana o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
p. Graňák, Mgr. Ivan – shodně uvedli, že zápis četli, souhlasí s průběhem jednání. 

 

Žádné námitky proti zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  

Hlasování: 41:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář –  navrhl pro 5. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu Ing. Tomáše 
Raždíka a Ing. Lenku Holkovou. 

 

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

Hlasování: 40:0:1 - schváleno. 

 

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. 

 

Materiál č. 2 OMJ/ZMOb/0048/19 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové organizaci 

p. Graňák – dotaz na využití uvolněných budov. 

Bc. Bednář – budovy přejdou do správy odboru bytového hospodářství, jedná se s nájemci, 
dále bude vypsán záměr na pronájem budov.  

Ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0094/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 3 OMJ/ZMOb/0045/19 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0095/ZMOb-JIH/1822/5 
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Materiál č. 4 OMJ/ZMOb/0043/19 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0096/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 5 OMJ/ZMOb/0042/19 

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

Ing. Vysocký - dotaz, podle jakého klíče se přiklání k prodeji nebo pronájmu. 
 
Ing. Šimík – po provedených kontrolách zjištěny historicky zabrané pozemky, cílem 
je narovnat vztahy, nutno vzít v potaz využití pozemků do budoucna. 
 
Mgr. Přikrylová, MBA – dotaz, proč je to projednáváno až teď, požádali již v lednu. Dále, 
zda je koncepce, jakým způsobem se zjišťuje, v jakém vlastnictví jsou pozemky, jaké jsou 
plány do budoucna. 
 
Bc. Bednář – požádal Mgr. Miškaříkovou do sálu. V současné době je dostatek prostoru 
pro kontrolu výměr pozemků na celém území, klíč pro rozhodování není, rozhoduje 
zastupitelstvo. Dodal, že občané území využívají a pro nás je ten prostor naprosto zbytný, 
navrhujeme prodat. 
 
Mgr. Miškaříková – v loňském roce zahájili rozsáhlou kontrolu pozemků, v případě, že by 
uživatele našich pozemků nevyzvali, tak mají možnost uplatnit mimořádné vydržení 
pozemků. Pomocí mapového serveru porovnávají pozemky, vyzvali uživatele, kteří mají 
zaplocené zahrady k jednání, s převážnou většinou jsou uzavřeny smlouvy, bude se prodávat. 
Dříve nebyly přístupné digitální mapy. Práce je časově náročná, nejsou schopni žádosti 
od 150 žadatelů zvládnout najednou, potřeba jednání s lidmi, geometrické zaměřování 
pozemků. 
 
Ing. Vysocký – dotaz na pozemky pod garážemi (garáže ul. Výškovická, U Výtopny). Hovořil 
o různém vlastnictví pozemků a ujednání v nájemní smlouvě, že pokud se obec rozhodne 
vypovědět smlouvu, musí garáž odstranit. Ptal se na možnost prodeje vlastníkům. 
  
Bc. Bednář – netýká se tohoto materiálu. 
 
Mgr. Miškaříková – neví jaký případ nájemní smlouvy zastupitel myslí. V současné době se 
řeší pozemky pod garážemi ul. Pavlovova, U Výtopny, jsou to územní rezervy města Ostravy. 
Město nechce pouštět prodeje. Zmínila historické smlouvy – teď se nevyjádří k odstranění 
stavby - nemyslí si, že by se garáž, jako trvalá stavba, měla odstranit, je to historický 
pozůstatek. V nových nájemních smlouvách toto uvedeno není. 
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p. Mouka – Mgr. Miškaříková objasnila, jednorázová akce, ukončena k lednu 2019 a nyní 
se komunikuje s lidmi a připravují se prodeje. Majetková komise ve vyjádření uvádí, 
že souhlasí s prodejem/ pronájmem – chybí specifikace, zda prodej nebo pronájem. 
 
Mgr. Miškaříková – nejdřív se řeší uzavření nájemní smlouvy s daným jedincem. V případě, 
že odmítá, bude to v kupní smlouvě ošetřeno dohodou o bezesmluvním užívání pozemku. 

Ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0097/ZMOb-JIH/1822/5 

 
13:28 hod. – do místnosti se dostavil Ing. et Ing. Luzar 

 

Materiál č. 6 OMJ/ZMOb/0041/19 

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

Ing. Raždík – dotaz, kdo určí, zda bude cena na horní nebo dolní hranici.  
 
Bc. Bednář, Mgr. Miškaříková – cena v místě a čase obvyklém, je cena stanovená 
znaleckým posudkem. V materiálu je to cena daná cenovou mapou, která ale nemusí vždy 
určovat cenu obvyklou v místě a čase. Ta se určuje na základě aktuálních prodejů v daném 
roce. 

Ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0098/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 7 OMJ/ZMOb/0038/19 

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 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0099/ZMOb-JIH/1822/5 
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Materiál č. 8 OMJ/ZMOb/0037/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Nové školy 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0100/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 9 OMJ/ZMOb/0018/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Čtvrti 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0101/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 10 OMJ/ZMOb/0036/19 

Záměr na prodej a stanovisko k prodeji částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pospolitá 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0102/ZMOb-JIH/1822/5 

 
p. Mouka – sdělil, že mu asi nefunguje hlasovací zařízení, u materiálu č. 10 chtěl hlasovat 
pro, ale nezobrazilo se to. 

 

Materiál č. 11 OMJ/ZMOb/0040/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0103/ZMOb-JIH/1822/5 
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Materiál č. 12 OMJ/ZMOb/0044/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0104/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 13 OMJ/ZMOb/0049/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0105/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 14 OMJ/ZMOb/0050/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0106/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 15 SOC/ZMOb/0005/19 

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 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0107/ZMOb-JIH/1822/5 
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Materiál č. 16 SOC/ZMOb/0006/19 

Žádost o finanční dar 

Mgr. Dohnal – předklad materiálu, rada schválila variantu neposkytnout, ale po jednání 
sociální komise, kde proběhla prezentace spolku, komise hlasovala o variantě poskytnout 
tomuto spolu z důvodu potřebnosti tohoto projektu dotaci ve výši 20 tis. Kč. Navrhl hlasovat 
o variantě B usnesení. 
 
Mgr. Mentlík – vzhledem k tomu, že se jedná o dar 20 tis., jde o zbytkovou pravomoc rady.  
Zastupitelstvo by si muselo vyhradit tuto pravomoc, nebo poskytnout dar ve vyšší částce. 
  
Mgr. Dohnal,  Mgr. Pabjan, MBA, Mgr. Mentlík – diskuse o výši daru, návrh na poskytnutí 
daru ve výši 20 001 Kč. 
 
Ukončení diskuse. 

Bc. Bednář – hlasovat nejdříve o variantě B usnesení s úpravou, částka 20 001 Kč 
  

Hlasování o VARIANTĚ B a upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo 
se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0108/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 17 OHS/ZMOb/0001/19 

Návrh na převod neupotřebitelného majetku 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0109/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 18 OPVO/ZMOb/0016/19 

Příspěvek na podporu vzdělávání zastupitelů městského obvodu 

Ing. Raždík, Bc. Bednář, Mgr. Mentlík, Bc.  Ulehlová – diskuse o výši a podmínkách 
pro poskytování příspěvku, forma vysílání na školení. 

Ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 0110/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 19 OPR/ZMOb/0014/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - P. G. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0111/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 20 OPR/ZMOb/0015/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení - D. H. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0112/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 21 OPR/ZMOb/0016/19 

Žádost o zastavení exekučního řízení, prominutí pohledávky - V. D. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0113/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 22 OSK/ZMOb/0011/19 

Poskytnutí individuální účelové dotace na dostavbu tréninkového hřiště s umělým povrchem 
III. etapa - dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, terénní úpravy/ a část 2. - finální položení 
umělého trávníku 2020, FC Ostrava - Jih, zapsaný spolek 

Bc. Bednář – doplnil důvodovou zprávu o informaci, že rada doporučuje variantu B usnesení. 
 
Mgr. Hrabovská – návrh na hlasování o variantě B, tzn. poskytnout dataci. Naše dotace 
podmiňuje získání dotace z kraje a města, majetek v hodnotě 4,5 mil. Kč po kolaudaci přejde 
do majetku městského obvodu O.-Jih. 
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Ukončení diskuse.  

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0114/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 23 OSK/ZMOb/0012/19 

Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0115/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 24 OSR/ZMOb/0008/19 

Podání žádosti o příspěvek z programu Bezpečnost pro projekt “Rekonstrukce ulice 
Mjr. Nováka" 

Bc. Bednář – upozornění na novou verzi usnesení předloženou na stůl. 
 
Mgr. Dohnal – předklad materiálu. 
 
p. Mouka – má problém o tomto materiálu hlasovat. Informaci se dozvěděli ve čtvrtek, 
poukázal na šibeniční termíny.  Z materiálu, který je na stole, vypadlo, že pokud akci 
nerealizujeme, tak budeme vracet, chybí mu prezentace projektu, kdy byl vypracován, kdo jej 
vypracoval. 
 
Mgr. Dohnal – projekt je historický, bylo rozhodnuto v minulosti. Tato etapa je nachystaná 
projekčně, bude záležet na investičním odboru. Jedná se o starší projekt, který tu byl dříve 
určitě prezentován, úprava ulice, parkovací stání.  
 
p. Mouka, Mgr. Dohnal – diskuse o původní dotaci, jejího vyúčtování, případné vrácení 
dotace. 
 
Bc. Bednář – výzva je na bezbariérovou trasu, v rámci opravy výtahu se opravuje i ulice. 
 
Mgr. Foldynová, Bc. Bednář, Mgr. Dohnal – dotaz, zda je variantní řešení, zda se může 
požádat o prodloužení lhůty. Jediné co hrozí, je vrácení původní dotace na výtah. O odklad 
je možné požádat vždy. 

Ukončení diskuse. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0116/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 25 OFR/ZMOb/0010/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 0117/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 26 OFR/ZMOb/0012/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 3Z/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0118/ZMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 27 OFR/ZMOb/0011/19 

Návrh na schválení Statutu sociálního fondu 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0119/ZMOb-JIH/1822/5 

 
 
0F. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti   
 
Ing. Netočný,  Bc. Hűbner, MBA – sekání trávy v závislosti na počasí, pokos na nejvyšší 
možnou délku, jakýkoliv zásah by měl být veden tak, aby trávník oživil, ozdravil, 
aby vegetace prospívala.  
 
Ing. Vysocký, Bc. Bednář,  Bc. Hűbner, MBA – prostor podél OC Kotva, konflikty mezi 
chodci a cyklisty, v rámci projektu se počítá s cyklostezkou, jedná se o chodník, cyklisté tam 
nemají co dělat. Postup prací při opravách komunikací.  
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Bc. Smoleň - existuje doporučení ministerstva ke kosení trávy – nesekat níže než 10 cm, 
nutnost sekat i plevele, řádně určit skladbu rostlin. Doporučil osvětu pro občany v novinách. 
 
p. Graňák, Bc. Hűbner, MBA - upozornění na neuklizené větve po bouři, větve 
na ul. Husarovu nanosili lidé, kteří tam bydlí, situaci řeší policie. 
 
Ing. et Ing. Luzar, Bc. Hűbner, MBA – situace u Kotvy, vstřícnost k cyklistům, 
připravovaná cyklostezka bude oddělená travnatým pásem, doporučení projednat s odborníky 
v komisi. 
 
p. Mouka – ve věci kosení trávy očekával odpověď, že rada přijme kroky, že bude provedena 
náprava. 
 
Bc. Hűbner, MBA – trávníky jsou regenerovány, jsou v pořádku, přijmeme opatření, aby 
se situace neopakovala. Byl zadán projekt na údržbu zeleně, součástí výstupu bude způsob 
péče o zeleň, konkrétní údržba trávníků. 
 
Ing. Netočný, Bc. Nováčková – pozvání na veřejné projednání potencionálního rozšíření 
spalovny nebezpečného odpadu (zítra od 15:00 hod. v budově DTO). Pozvání zveřejnit 
na facebooku obvodu. 
 
Bc. Nováčková, Mgr. Dohnal – informace ke strategickému plánu. Je zpracována základní 
vize, jak to bude probíhat, nyní nás trochu brzdí proces administrace projektu. Z naší strany 
je nachystaná soutěž, některé dílčí úkoly již začaly. V průběhu podzimu by mohl proběhnout 
seminář pro všechny zastupitele. 
 
Ing. et Ing. Luzar – reakce na pozvání na veřejné projednávání ke spalovně. Ptal se, 
zda je to v rámci stavebního řízení, projednávání nebo je to soukromá výzva. Nebezpečné 
odpady jsou problém, produkujeme je všichni, likvidace v malých kotelnách je absolutně 
neefektivní. Velká spalovna, která to umí, proč ne. Tato debata by se na tomto plénu neměla 
odehrávat. 
 
Ing. Netočný, p. Mouka – doplnil, že se jedná o oficiální veřejné projednávání, podněty 
budou předány ministerstvu, pozvánka byla předána p. Luzarovi. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – podnět ke zbudování chodníku na ul. Beskydská, mezi ulicemi 
Chalupníkova, Bastlova, otázka bezpečnosti, dopravní situace na ulici. Pokud bude 
projednávat dopravní komise, rád by se jednání zúčastnil. 
 
Bc. Bednář – veřejnost je informována o činnosti obce prostřednictvím oficiálních 
internetových stránek obvodu, úřední desky, Jižních listů, sociálních sítí, médií.  

 
 

Bc. Bednář -  navrhl, i když ještě není 15:00 hod., vyzvat přítomné občany přihlášené 
do diskuse. 

 

0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 
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Bc. Bednář – vyzval k diskusi pí xxxxx – nebyla přítomna. 
 
Bc. Maršalíková (občanka) – projekt parkoviště na ulici Aviatiků x Na Obecní. Popsala 
situaci ve dvoře, kde je vybudováno dětské hřiště. Po zjištění, že místo hřiště má být po celém 
obvodu vybudováno parkoviště, podali petici, že parkoviště nechtějí – podepsalo 221 lidí 
z 8 vchodů. Letos chtěli podat návrh na zvelebení hřiště, návrh byl zamítnut, prý se stále 
počítá s parkovištěm. Ptala se, jak to bude, je možné rozšířit parkoviště u cesty, je na to 
projekt. 
 
Mgr. Mentlík – v současné době projekt na parkoviště není zrušen. V roce, kdy přišla petice, 
bylo odpovězeno, že projekt nebude v tom konkrétním roce realizován. Projektová 
dokumentace je pořád platná, je k ní i stavební povolení. Zásady participativního rozpočtu 
stanoví, že je-li návrh v kolizi s nějakým stávajícím záměrem městského obvodu, tak nemůže 
být připuštěn do hlasování. Návrh, který do participativního rozpočtu přišel, je v kolizi 
s existujícím záměrem městského obvodu. 
 
Bc. Maršalíková – opět se ptala, zda tam parkoviště bude nebo ne. Proč se jim nutí 
parkoviště tam, kde ho nechtějí, dvůr je pro děti. Proč se nepostaví parkoviště, když finance 
na to jsou, někde, kde projekt na to je.  
 
Bc. Bednář, Mgr. Mentlík – parkoviště není připravováno, nejsou na něho vyčleněny 
finanční prostředky. Parkoviště tam navrhla studie statické dopravy, která je zpracována 
v roce 2014/2015. Ta určila místo vhodné pro vybudování parkoviště. Nerozhodl obvod. 
 
Bc. Maršalíková – citovala e-mail Ing. Šplíchala, ptala se politického vedení, zda bude nutit 
parkoviště. 
 
Bc. Bednář – bere to jak podnět, nemá u sebe vyjádření rady, rada se k tomu vyjádří. 
 
Bc. Maršalíková – zástupce 4 vchodů Na Obecní, 4 vchodů Aviatiků se ptala, kdy 
se to dozví. Vyjádřilo se mnoho lidí, podali náměty na realizaci, na které dodnes nedostali 
odpověď. Stále zjišťují, že vybudování parkoviště v nepřístupných prostorech pro obyvatele, 
je v řešení. Ptala se, co se bude plánovat a jak si to mají hlídat. 
 
Bc. Bednář – co se bude plánovat, projde zastupitelstvem městského obvodu v návrhu 
rozpočtu, věci bude nutno řešit na radě. 
 
Bc. Ulehlová – technická - odhlasovat, že začínáme bod diskuse s občany, který má pevně 
stanoven začátek. 
 
Bc. Bednář – začátek a konec určitě dodržíme. 
 
Bc. Nováčková – klub se nedokáže vyjádřit k technické stránce problému, ale pokud je tolik 
lidí proti parkovišti, rada by to měla vzít v potaz a rozhodnout ve prospěch občanů, zmínila 
parkoviště na ul. Lýska, koncepci statické dopravy. 
 
p. Mouka – v prosinci při schvalování rozpočtu upozorňovali na to, že není koncepce, která 
by byla vstřícná vůči lidem. Předpokládal by veřejné projednávání s občany, nevycházet 
ze studie. 
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p. Graňák – zkušenosti z dopravní komise, místa pro výstavbu parkovacích domů, petice 
občanů. Parkovací místa chybí, bude se parkovat na příjezdových cestách, hrozí kolize. 
  
Mgr. Ivan – souhlasí s p. Graňákem, dopravní komise to řeší každý měsíc. Tento konkrétní 
případ předloží dopravní komisi v 10/2019. 
 
Bc. Bednář – vyhlášení přestávky do 15:00 hod. 
 

 
 

0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 
 
p. Benko (občan) – poděkování za chodníky, lavičky, zpestření prostor obvodu. Zmínil 
chodník od rondlu směrem k ul. Cholevové, kde se po dešti nedá projít. Také na autobusové 
zastávce u finančního úřadu je v přístřešku voda, volal na DPO, ale nebyl úspěšný. Požádal 
o vybudování dětského hřiště u učiliště Krakovská (ul. Cholevova). Další dotaz se týkal 
rozšíření činnosti technických služeb o budování chodníků vlastními silami a prostředky. 
 
Bc. Bednář – budování chodníků, to je námět pro pana místostarostu a technické služby. 
V posledních letech se postavilo hodně hřišť, dále přenecháme na vůli občanů (participativní 
rozpočet). Zastávka u finančního úřadu, chodník na ul. Cholevova – podnět pro místostarostu.  
 
Bc. Bednář - příští zasedání zastupitelstva je plánováno 21.11.2019 od 13:00 hodin. 
 

 

Závěr 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář za zdárný průběh 
zastupitelstva a ukončil zasedání. 

 
 
 
 
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0094/ZMOb-
JIH/1822/5 do č. usnesení 0119/ZMOb-JIH/1822/5 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
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Zapsala: 
 
Jana Zjavková:  
datum: 10.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
Ing. Tomáš Raždík      Ing. Lenka Holková 
datum:       datum:  


