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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 7. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu 
konaného dne 12.12.2019 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 43 

Omluveni: 1 

Neomluveni: 1 

Zahájení: 13:00 hod. 

Přestávka: 14:50 – 15:05 hod. 

Ukončení: 16:30 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 

Bc. Bednář – zahájil 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. Požádal 
o minutu ticha k uctění památky obětí nesmyslného činu. 

Bc. Bednář – konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopno, z jednání omluvil Josefa 
Graňáka, o 30 minut později přijde Mgr. Libuše Přikrylová, MBA. Konstatoval aktuální 
přítomnost 39 zastupitelů, aktuálně jsou 2 členové řádně omluveni, později se jedná o jednoho 
omluveného zastupitele. Někteří zastupitelé ještě nejsou omluveni, věří, že v průběhu 
zastupitelstva dorazí.  

 

Uvedl, že ze zasedání se pořizuje 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 – předložil ke schválení program zasedání, jehož návrh společně s podkladovými 
materiály, byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště, tj. materiály č. 1 – č. 32. Dále byla 
do úložiště vložena: 
- nová důvodová zpráva k materiálu č. 32, čtecí verze přílohy č. 1 materiálu Návrh rozpočtu 

m. o. Ostrava-Jih na rok 2020, 
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- zpráva o čerpání rozpočtu Centra sociálních služeb Jih,  
- zástavbová studie ODRA.  
 
Na stůl byly předloženy materiály č.: 
- 33. Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 

Ostrava-Jih,  
- 34. Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva, 
komisí rady a zvláštních orgánů městského obvodu, 

- nová verze materiálu č. 30, 
- zápis z finančního výboru. 
 
Připomněl, 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. Požádal, aby občané v tomto bloku diskutovali o bodech, které 
nejsou v rámci navrženého programu. 

 

Bc. Bednář – dotaz na další připomínky nebo doplnění programu jednání. 
 
Bc. Ulehlová – za klub Lečo – návrh na změnu jednacího řádu, předřadit tento bod na začátek 
zasedání. 
 
Bc. Bednář – návrh materiály č. 1, 27, 30 projednat s předkladem. 
 
Ing. Vysocký, Bc. Bednář – návrh klubu SPD – dodatek k rozpočtu ještě před hlasováním 
o rozpočtu. Není problém podat návrhy na případné změny. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 
 
Hlasování o návrhu Bc. Ulehlové na zařazení bodu č. 35 Návrh na úpravu Jednacího řádu 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a jeho projednání jako první bod programu. 
Hlasováním: 41:0:0 – schváleno. 
 
Hlasování o celém programu vč. předložených změn. 
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 6. zasedání zastupitelstva, Ing. Martinu 
Vavříkovou a Mgr. Marka Pabjana, MBA o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
Ing. Vavříková, Mgr. Pabjan, MBA – shodně uvedli, že zápis četli, odpovídá průběhu 
jednání. 

 

Žádné námitky proti zápisu z 6. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  

Hlasování: 42:0:0 - schváleno. 
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Bc. Bednář –  navrhl pro 7. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu Stanislava 
Odstrčila a Ing. Petra Kopečného. 

 

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

Hlasování: 42:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář – provedením zápisu pověřil pí Zjavkovou, usnesení spolu s ním podepíše 
místostarostka Mgr. Hrabovská, přihlášky do diskuse podávat písemně dle jednacího řádu. 

 
Bc. Bednář - vyzval předsedu finančního výboru k podání zprávy k materiálům, které byly 
finančním výborem projednány. 
 
p. Odstrčil – finanční výbor projednal 5 bodů, v bodě jedna výbor nepřijal usnesení, v bodě 
5.1 výbor doporučuje variantu A.  

 

Materiál č. 53 OPVO/ZMOb/0019/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Ulehlová – návrh na úpravy: 
 
- Čl. 3 – Svolání zastupitelstva – ...10 dnů před dnem konání 
- Čl. 4 – Příprava zasedání zastupitelstva – ...materiály v elektronické podobě 10 dnů 

před zasedáním 
- Čl. 4, bod 6 – ...o místě, době a navrženém programu informovat 10 dnů přede dnem 

zasedání 
- Čl. 4, bod 7 - materiály určené veřejnosti budou k dispozici – 10 dnů přede dnem zasedání 
- Čl. 6 – nový bod 4 – starosta seznámí zastupitelstvo a občany s činností starosty a vedení 

obvodu za období od posledního zastupitelstva 
- Čl. 7 - Průběh zasedání zastupitelstva, bod 7 – doplnit, že přihlášku kdykoliv v průběhu 

jednání 
- Čl. 7, bod 17 – dotazy, připomínky a podněty občanů ...občan může diskutovat maximálně 

2x s různými tématy po dobu 5 minut, dále může jednou v délce 2 minut reagovat 
na vystoupení zastupitele. 

 
Bc. Bednář -  body, ve kterých se jedná o posun termínu ze 7 dnů na 10 dnů, projednat 
najednou. 
 
Ing. Malík – stanovisko klubu ANO k jednotlivým bodům - prodloužení termínů není nutné, 
z pohledu zákona je 7 dní dostačující, JŘ není v rozporu, prodloužení by mohlo zkomplikovat 
přípravy materiálů. Materiály jsou průběžně operativně vkládány na úložiště. 
 
Mgr. Foldynová – stanovisko klubu KSČM k čl. 7, bod 7 – přihlášku kdykoliv v průběhu 
jednání – logičtější je před projednáváním bodu. 
 
Bc. Ulehlová – současná podoba neumožňuje občanovi v době projednávání bodu podat 
přihlášku. 
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p. Mouka – reakce na vystoupení hnutí ANO – není zájem zatěžovat zaměstnance úřadu, 
předsedové klubů materiály rady nedostávají, nemají možnost prostudovat si je, nastavit 
fungování radnice transparentně. 
 
Ing. Malík – doplnil stanovisko klubu – nový bod, kdy má starosta povinnost informovat 
o své činnost není potřeba, klub ANO, který se účastní akcí pořádaných obvodem, který 
studuje materiály, má informace od svých zástupců a sleduje dění v obvodu – jsou dostatečně 
informováni. U čl. 7, bod 7 podal protinávrh – doplnění textu: přihlášku lze podat… avšak 
maximálně 3x k jednomu bodu programu zastupitelstva, a to pouze do okamžiku ukončení 
rozpravy k danému bodu. U čl. 7, bod 17 – souhlasí s reakcí v délce 2 minut, poděkoval 
LEČU za návrh, protinávrh - vypustit text 2x na různá témata... Vždy, když byla mimořádná 
potřeba, zastupitelstvo umožnilo bez ohledu na délku vystoupení, opakované vystoupení 
občana, mohl požádat o prodloužení času. 
 
Mgr. Foldynová – za klub KSČM – souhlas se všemi úpravami, další návrh: ...přihlášku 
lze podat kdykoliv v průběhu jednání nejpozději do ukončení projednávaného bodu. 
 
p. Mouka – reakce na vystoupení předsedy hnutí ANO – jeho argumentace na vyřazení čl. 6, 
bod 4, aby starosta v samostatném bodu programu seznámil občany s činností starosty 
za uplynulé období, jsou zajímavé. Jejich návrhy na doplnění jsou směřovány pro občany. 
 
Bc. Nováčková - za klub Piráti – souhlas s úpravami, úpravy směřují k otevřenosti radnice. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – za klub LEČO – souhlas s úpravou formulovanou Mgr. Foldynovou, 
nejde o to, vracet se k již uzavřenému bodu. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse, hlasování o změně v čl. 3, odst. 1;  čl. 4, odst 4; čl. 4, odst. 6; 
čl. 4, odst. 7 – 7 dnů se změní na 10 dnů. 
Hlasováním: 15:1:24 – neschváleno. 
 
Mgr. Foldynová – uvedla, že chtěla hlasovat pro. 
 
pí Holaňová – uvedla, že chybně hlasovala pro, chtěla hlasovat proti. 
 
Ing. Gazdová – uvedla, že hlasovala proti, chtěla se zdržet. 
 
Bc. Bednář – hlasování o návrhu: 
 
– doplnit v čl. 6 nový odst. 4 – Starosta v samostatném bodu programu seznámí 
zastupitelstvo, hosty a občany s činností starosty a vedení obvodu za období uplynulé 
od posledního zasedání zastupitelstva. 
Hlasováním: 17:2:21 – neschváleno. 
 
– úprava čl. 7, odst. 7 – protinávrh pí Foldynové – přihlášku lze podat kdykoli v průběhu 
jednání, nejpozději do ukončení rozpravy k danému bodu. 
Hlasováním: 15:1:25 – neschváleno. 
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– druhý protinávrh – přihlášku lze podat kdykoliv v průběhu jednání avšak maximálně 
3x k jednomu bodu programu, a to pouze do doby ukončení rozpravy k tomuto bodu jednání. 
Hlasováním 35:0:6 – schváleno. 
 
– čl. 7, odst. 17 – protinávrh Ing. Malíka – změnit délku reakce na vyjádření zastupitele 
z 1 min. na 2 minuty. 
Hlasováním: 39:0:1 – schváleno. 
 
– čl. 7, odst. 17 – hlasování o původní verzi, zda souhlasíme s tím, že občan může diskutovat 
maximálně 2x s různými tématy. 
Hlasováním: 10:0:31 - neschváleno. 

Bylo přijato usnesení č. 0143/ZMOb-JIH/1822/7 

 

13:35 hod. – do sálu se dostavila Mgr. Přikrylová, MBA. 

 

Materiál č. 1 OFR/ZMOb/0014/19 

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020, včetně návrhu střednědobého 
výhledu rozpočtu na léta 2021 – 2023 

Ing. Šimík – předklad, upozornil na novou přílohu č. 2 materiálu (chybně uvedeno IČO 
u dvou subjektů). 
 
Ing. Netočný – apel na vedení obvodu zacházet s rozpočtem zodpovědněji, zodpovědněji 
se stavět k projektům, plánovat dlouhodoběji, chybějící strategický plán, odkup pozemků 
tzv. obchodního centra ODRA.  
 
Bc. Bednář – snaha zlepšovat postup prací, příprava soutěží, výhled, není nutné spoření 
na případný odkud pozemků, je plánována minimální rezerva 50 mil. Kč. 
 
Ing. Vysocký, Ing. et Ing. Luzar, Bc. Hűbner, MBA, Bc. Bednář, Bc. Smoleň – diskuse 
na téma kontejnery na velkokapacitní odpad, navýšit četnost svozu odpadu, apel na chování 
občanů, tvoření skládek, využití sběrného dvora. 
 
Bc. Bednář – dotaz, zda p. Vysocký podává návrh na úpravu rozpočtu. 
 
Ing. Vysocký – ne, návrh nepodává, ale apelovat na zdravý rozum občana je iluzorní, občan 
se nebude chovat uvědoměle. 
 
p. Mouka – vyjádření k rozpočtu za klub LEČO. Pozitivní příklady – získané relevantní 
prostředky z bankovních úroků, na § 3412 – sportovní zařízení v majetku obce – výměna 
provozovatele, velká úspora výdajů. Negativní příklady – § 6171 náklady na právní službu, 
přesto, že úřad má právní odbor, § 6112 – navýšení prostředků na zajištění činnosti 
a reprezentaci, dále výdaje do rozhlasu, televize, navýšení u § 3900 o 3 mil. Kč. Navrhl 
změnu rozpočtu – snížit § 3900 o 3 mil. Kč, § 6112 snížit o 300 tis. Kč a tyto prostředky 
převést na § 2219 havarijní opravy chodníků. 



Strana 6/19 

 

 
Mgr. Mentlík – vyjádření k právním službám, jsou využívány pro právní spory s velkými 
společnostmi typu Skanska. Judikát ústavního soudu znemožňuje statutárním městům 
a obcím, které disponují právním odborem, nechávat se zastupovat v běžných sporech (nájmy, 
běžné náhrady škody, smluvní pokuty) advokátem. 
 
Bc. Štroblíková – vyjádření k § 6112 – úprava vychází ze schválených zásad pro poskytování 
darů, rada svěřila pravomoc starostovi, přesunutí financí z položky dary jiných odborů 
na odbor podpory volených orgánů. 
 
Mgr. Gödelová – vyjádření k navýšení financí na akce – přesun 2 mil. Kč z p. o. KZOJ 
(Slavnosti Jihu) do rozpočtu odboru. Další navýšení má návaznost na náměstí O.-Jih – 
pořádaní akcí. Přehled dalších aktivit, kde se mohlo navýšení projevit, může zaslat  
e-mailem. 
  
p. Mouka, Mgr. Mentlík – informace ke sporu se společností Skanska. 
 
Ing. et Ing. Luzar – kvitují posílení kapitálových výdajů. Příloha č. 3 – výhled do dalších let 
– požádal o objasnění poklesu ve financování, fungování v rámci prodejů. 
 
Bc. Bednář – požádal, aby do sálu přišla Ing. Blahová.  
 
Ing. Šimík – obvod neplánuje v dalších letech velké prodeje, v příštím roce prodej vchodu 
Abramovova 10, prodán byl byt Klegova 21. To jsou částky, se kterými se počítalo. 
 
Ing. Blahová – objasnění tvorby výhledu – odhad je složitý, vychází z transferů SMO, 
z podkladů odborů, uzavřených smluv, zákonné činnosti. 
 
Ing. et Ing. Luzar, Ing. Blahová, Ing. Šimík – diskuse k výhledu kapitálových výdajů 
do roku 2022 (příloha č. 3). 
 
Mgr. Dohnal, Bc. Nováčková – diskuse ke strategickému plánu – prezentace proběhla 
na investiční komisi, situace je od posledního zastupitelstva neměnná, do konce roku bude 
vypsaná soutěž. 
 
p. Mouka – požádal o zaslání přesně specifikovaných, mu vysvětlených věcí, písemně. Trvá 
na úpravě rozpočtu.  
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 
 
Bc. Bednář – hlasování o návrhu p. Mouky převést na § 2219 – 3 300 tis. Kč z § 6112 –
300 tis. Kč, z § 3900 – 3 mil. Kč.  
Hlasování: 16:5:22 – neschváleno. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 13. 

Bylo přijato usnesení č. 0144/ZMOb-JIH/1822/7 
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Materiál č. 2 SOC/ZMOb/0007/19 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2020 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0145/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 3 SOC/ZMOb/0008/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0146/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 4 SOC/ZMOb/0009/19 

Žádost o finanční dar 

Mgr. Dohnal – na základě jednání sociální komise a finančního výboru doporučil 
ke schválení variantu A. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0147/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 5 OSR/ZMOb/0012/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce 
ul. Dr. Lukášové" v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

Bc. Nováčková, Mgr. Dohnal – vysvětlení jednotlivých etap regenerace, aktualizace 
projektu, na investiční komisi záměr prezentován, studie je v úložišti. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0148/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 6 OSR/ZMOb/0011/19 

Dotace OPŽP – Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů vč. kontejnerů pro Technické 
služby Ostrava-Jih 

Bc. Nováčková – dle materiálu na Technických službách někdo hodně pokazil, budou 
vyvozeny důsledky? 
 
Ing. et Ing. Luzar – projednáno s odborem dopravy a komunálních služeb, měla by se tím 
zabývat i komise. Dotaz, jak problém vznikl, měla by zasáhnout samospráva přes komisi. 
 
p. Mouka – určitě to není pochybení technických služeb, problém byl už při přípravě. 
 
Bc. Hűbner, MBA – zřizovatel zasáhl, nápravné opatření proběhlo. 
 
Mgr. Dohnal, p. Mouka – nebyly dodrženy podmínky dotace, špatná komunikace. 
 
Mgr. Foldynová, Bc. Bednář – požádali jsme o dotaci, nyní chceme odmítnout, protože 
nebyly naplněny jednotlivé indikátory. 
 
Ing. et Ing. Luzar – požádal o odpověď, zda se tím komise zabývala, pokud ne, 
tak doporučil, i když materiál by byl schválen, projednat jej v komisi, zajímá jej názor 
komise. 
 
Mgr. Ivan – neprojednávali v rámci bodu programu komise, bylo řešeno v rámci diskuse 
k Technickým službám. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – záležitost by měl projednat kontrolní výbor, manipulace se skutečností, 
odvážení jinými vozidly, Technické služby musely vědět, že to nemohou splnit, proč žádali 
o dotaci. 
 
Bc. Bednář – o dotaci bylo žádáno z důvodu, že nám z Technických služeb bylo tvrzeno, 
že to naplníme. 
 
Bc. Smoleň – doplnil informace z obvodu Moravská Ostrava-Přívoz, za data jsou plně 
zodpovědné Technické služby. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0149/ZMOb-JIH/1822/7 
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Materiál č. 7 OSK/ZMOb/0013/19 

Změna a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0150/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 8 OSK/ZMOb/0014/19 

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání 
a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2020 
ze schváleného rozpočtu roku 2020 

Ing. Netočný – střet zájmu, nezúčastní se hlasování. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 9 OSK/ZMOb/0015/19 

Souhlas s darováním hmotného majetku - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové 
dotace 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0152/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 10 OBH/ZMOb/0003/19 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0153/ZMOb-JIH/1822/7 
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Materiál č. 11 OBH/ZMOb/0005/19 

Žádost o splátkový kalendář - B. K. 

Mgr. Mentlík – předklad materiálu, nestandardní situace, je to určité gesto vůči osobě. 
 
pí Langrová – podařilo se zkontaktovat dlužníka, dostal informaci, že bratr si požádal 
o splátkový kalendář, je informován o projednávání materiálu dnes. 

Bc. Bednář – ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0154/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 12 OBH/ZMOb/0004/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení P. K. 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0155/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 13 OMJ/ZMOb/0070/19 

Záměr na prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0156/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 14 OMJ/ZMOb/0071/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0157/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 15 OMJ/ZMOb/0072/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0158/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 16 OMJ/ZMOb/0073/19 

Záměr na prodej částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0159/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 17 OMJ/ZMOb/0076/19 

Záměr na prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 37, proti 0, zdržel/lo se 6. 

Bylo přijato usnesení č. 0160/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 18 OMJ/ZMOb/0065/19 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0161/ZMOb-JIH/1822/7 
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Materiál č. 19 OMJ/ZMOb/0074/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0162/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 20 OMJ/ZMOb/0075/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0163/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 21 OMJ/ZMOb/0039/19 

Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0164/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 22 OMJ/ZMOb/0077/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0165/ZMOb-JIH/1822/7 
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Materiál č. 23 OMJ/ZMOb/0079/19 

Nabytí části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0166/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 24 OMJ/ZMOb/0080/19 

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

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0167/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 25 OMJ/ZMOb/0078/19 

Stanovisko k darování pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0168/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 26 OMJ/ZMOb/0081/19 

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

Ing. et Ing. Luzar, Bc. Bednář – právní výklad k předkupnímu právu, stavba má jiného 
vlastníka, pozemek jiného vlastníka. 
 
Bc. Bednář – požádal, aby se do sálu dostavila Mgr. Miškaříková.  
 
Mgr. Miškaříková – objasnění předkupního práva u nescelené stavby a pozemku, není zájem 
prodávat pozemky, územní rezerva města.  
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Ing. et Ing. Luzar – předběžně by požádal o výklad, popřípadě se ve smlouvách vyvarovat 
termínu, že nevyužíváme předkupní právo, ale spíš, že souhlasíme s pronájmem pozemku 
novému nabyvateli. Zdrží se, má právní pochybnost. 
 
Mgr. Mentlík – judikatura není, podle ustáleného výkladu postupují všechny obvody, popsal 
postup při případném odkupu garáží, spravování majetku. 
 
Mgr. Dohnal – formulaci usnesení nemůže měnit, katastr by to nezapsal. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0169/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Bc. Bednář vyhlásil přestávku do 15:05 hod. 

 

0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

pí Demjanová (občanka) – parkoviště Aviatiků – dotaz na vývoj situace od posledního 
zastupitelstva. 

Bc. Bednář – v mezičase došla petice občanů za výstavbu parkoviště v této lokalitě, 
zastupitelstvo se bude vyjadřovat pravděpodobně na březnovém zastupitelstvu. 

pí Demjanová (občanka), Bc. Bednář – diskuse k podaným peticím, výsadbě stromů 
v lokalitě. 

Ing. Nováčková – návrh uspořádat veřejné projednávání, kulatý stůl obou stran. 

p. Benko (občan) – všeobecně – informaci ke kontejnerům dát do Jižních listů, přistavovat 
na jedno místo 2 kontejnery, záměr s prodanými pozemky, poděkování za předvánoční akce, 
novoroční ohňostroj.  

Bc. Bednář – záměr s prodanými pozemky lze najít v materiálech, dnes to byly pozemky 
u RD (chybné zaměření, narovnání stavů). 

Bc. Bednář – informace pro pí Demjanovou – schůzka u Ing. Šplíchala (vedoucí investičního 
odboru) v příštím týdnu. 

p. Rudel (občan) – dotazy na přístřešky pod správou obce, špatně provedena oprava chodníku 
po nově provedené kabeláži v chodníku u HD Hlubina, chodníky obecně, dokončení náměstí, 
podchod u HD Hlubina, pohyb vozidel Technických služeb při údržbě chodníků - omezování 
chodců, špatný technický stav laviček. 

Bc. Bednář – upozornil občana na čas. Poděkoval za podněty. 
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Bc. Hűbner, MBA – informace o opravě chodníku na ul. Provaznická, náměstí Jih – dohoda 
s investorem – oprava chodníku v plné šíři v jarních měsících. Podchod u HD Hlubina 
chceme opravit, v příštím roce projektové práce. Historicky zanedbané chodníky, opravy 
probíhají, informace k pohybu strojů Technických služeb. 

Ing. Tichánková – termín dokončení náměstí: předáno zhotovitelem dne 16.12.2019, oprava 
podchodu by mohla být realizována ev. započata v příštím roce. 

Bc. Bednář – reakce na p. Rudela – přístřešky, lavičky – konkretizace písemně, poté se tím 
bude zabývat. 

p. Rudel (občan) – jedná se o lavičky na zastávce Sámova, polokovové lavičky u Luny. 
U některých zastávek není přístřešek žádný. 

Bc. Bednář – nejsme investorem, ani projektantem, zjistíme to. 

 

Materiál č. 27 OMJ/ZMOb/0082/19 

Stanovisko k prodeji částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

Ing. Šimík – předklad materiálu, návrh na vydání nesouhlasného stanoviska. 

p. Mouka – materiál byl k projednání v dopravní komisi, požádal o jednání se společností 
SEMPRONEMO, jako partnerem. Prezentace nebyla, projednán v radě, zastupitelstvu  
předloženo nesouhlasné stanovisko. Prostor by měl sloužit pro kompletní centrum, nejenom 
obchodu a služeb. Souhlasí za klub, že materiál hlasovatelný není.  

p. Hruzík (občan) – žádost má 2 roviny, žádali o pozemek směrem k zastávkám, navrhli 
určitá parkovací místa a lepší přístup pro obyvatele. Druhá část, kterou ukázali, jak by šel 
prostor dále řešit, chtěli vyřešit na minulém zastupitelstvu, kdyby se město nevzdalo 
předkupního práva. Protože se tak stalo, navrhují i nadále, že prostor lze řešit pro občany 
daleko lépe, navrhují více služeb. 

Bc. Bednář – zastupitelstvo se nevzdalo předkupního práva. Pokud se budeme bavit o části 
pozemku 740/4, což je před provozovnou, klidně se na nás obraťte. 

p. Hruzík (občan) – tak to bylo myšleno, prioritní je ten vstup. Druhou část podali po jednání 
v červenci, p. starosta chtěl, aby jej podali. 

Bc. Bednář – co se týká části pozemku 740/4, je možné přijít na majetkový odbor a dále 
diskutovat. 

p. Tyl (občan) – byly podány 2 žádosti, které jste spojili do jednoho bodu. Žádosti byly 2 – 
pozemek před prodejnou – kde deklarovali úpravu stávajícího vstupu, druhá žádost řeší 
záležitost okolo pozemků 3E Projektu. Projektem, který řeší předprostor před prodejnou 
Hruška se snaží zkulturnit přístup ze strany přechodu pro chodce od zastávek MHD 
a zbudování 23 parkovacích stání. 
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Mgr. Miškaříková – žádosti obě byly na prodej pozemků, u jedné žádosti je i pronájem, 
podány ve stejný den. V průběhu konání dopravní komise se žádost doplňovala, spol. 
SEMPRONEMO zužovala rozsah pozemků z přední části Hrušky, protože návrh zahrnoval 
zeleň a chodník, které tam v současné době jsou. Nedošlo k upřesnění žádosti o koupi, 
na majetkovém odboru se nyní zabýváme prodejem, pronájem se bude řešit, je plně 
v kompetenci rady městského obvodu. Majetkový odbor v této oblasti zcizování pozemků 
nedoporučuje, jiná otázka je pronájem, ten se bude řešit. 

Bc. Nováčková – za klub jsou pro neprodej. Návrh Hrušky je zajímavý, výzva k jednání 
se všemi stranami. 

Bc. Bednář – ukončení diskuse. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0170/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 28 OPR/ZMOb/0021/19 

Žádost o splátkový kalendář - A. H. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0171/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 29 OPR/ZMOb/0022/19 

Žádost o splátkový kalendář - M.A., P.A. 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 43, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0172/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 30 OPR/ZMOb/0023/19 

Žádost o splátkový kalendář - Z. H. 

Mgr. Mentlík – předklad materiálu, nová verze materiálu – překlepy v usnesení. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0173/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 31 OPR/ZMOb/0024/19 

Žádost o splátkový kalendář - D. Z. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0174/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 32 TAJ/ZMOb/0003/19 

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

Ing. et Ing. Luzar, Ing. Tichánková, Ing. Netočný – vyhodnocení projektu, propagace, 
zajišťování potřeb v okolí škol, zapojení veřejnosti k dění do okolí. 

pí Macečková – návrh na úpravu zásad v čl. 3, odst. 6 ... návrh musí splňovat následující 
podmínky… přidat podmínku f) nemůže se jednat o finanční dar. Tento dar nemůžeme 
sledovat, jak s ním bylo nakládáno. 

Bc. Nováčková, Ing. Tichánková, Ing. et Ing. Luzar – diskuse týkající se dalších rizik, 
kolidace se strategickým plánem, plánování financí na údržbu realizovaných projektů, 
reklamní smog, zavedení místní agendy 21, veřejná projednávání. 

Mgr. Hrabovská – reakce na p. Luzara – více financí v rozpočtu do školství, kvituje aktivitu 
rodičů žáků. 

Ing. Tichánková, Bc. Nováčková, Ing. Vysocký – diskuse týkající se místní agendy. 

Ing. Netočný, Ing. et Ing. Luzar – vrátit se k přirozenému smýšlení, vrátit zpátky lidem 
možnost rozhodovat. 

Bc. Bednář – nařízení rady města v otázce šíření reklamy se netýká sdělení participativního 
rozpočtu, je možné propagovat. 

Bc. Bednář – ukončení diskuse. Hlasování o návrhu pí Macečkové – v čl. 3, odst. 6 doplnit 
bod f) ...nemůže se jednat o finanční dar. 
Hlasování – 33:0:10 – schváleno. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0175/ZMOb-JIH/1822/7 
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Materiál č. 33 OPVO/ZMOb/0017/19 

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 36, proti 0, zdržel/lo se 7. 

Bylo přijato usnesení č. 0176/ZMOb-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 34 OPVO/ZMOb/0018/19 

Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva, komisí rady 
a zvláštních orgánů městského obvodu 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0177/ZMOb-JIH/1822/7 

 
 
0F. Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti   
 
Mgr. Foldynová – technická – u materiálu č. 34 hlasovala pro. 
 
 
Mgr. Pabjan, MBA – návrh na úkol pro kontrolní výbor - prošetřit bod 6, který se týkal 
přijetí dotace, všech záležitostí, které se týkaly Technický služeb, výtěžnosti vozidla. 
 
Bc. Bednář – hlasování o usnesení, že zastupitelstvo městského obvodu ukládá kontrolnímu 
výboru prošetřit přijetí dotace OPŽP týkající se vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů 
vč. kontejnerů pro Technické služby Ostrava-Jih s termínem do 30.06.2020. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0178/ZMOb-JIH/1822/7 

 
Mgr. Přikrylová, Bc. Bednář – situace v podchodu, kamerový systém se plánuje, příslib 
četnějších pochůzek policie. 
 
pí Macečková – žádost na starostu, aby 2x ročně předkládal na vědomí výkon své činnosti, 
tak jak to bylo v předchozím období. 
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Mgr. Ivan, Ing. Malík, Bc. Smoleň, Mgr. Foldynová, Bc. Ulehlová, Ing. Vysocký, 
Ing. Kopečný – poděkování za spolupráci, přání do nového roku. 
 

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

 

Závěr 

Protože byly projednány všechny body programu zastupitelstva, Bc. Bednář jej ukončil. Příští 
zasedání zastupitelstva je plánováno 12.03.2020 od 13:00 hodin. 
 
 
 
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0143/ZMOb-
JIH/1822/7 do č. usnesení 0178/ZMOb-JIH/1822/7 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
 
 
 
Zapsala: 
 
Jana Zjavková:  
datum:    17.12.2019 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
Stanislav Odstrčil      Ing. Petr Kopečný 
datum:       datum:  


