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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 8. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu 
konaného dne 12.03.2020 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 42 

Omluveni: 3 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 13:00 hod. 

Přestávka: 14:42 – 15:07 hod. 

Ukončení: 15:52 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 

Bc. Bednář – zahájil 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih. Požádal 
o minutu ticha k uctění památky Ing. Milana Balabána, bývalého senátora za náš obvod,  
zastupitele a náměstka primátora města Ostravy. 

Bc. Bednář – informace o rezignaci Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. na funkci zastupitele, 
představení nového zastupitele Mgr. Petra Opletala. 

Mgr. Opletal – složení slibu. 

Bc. Bednář – z jednání omluvil Ing. et Ing. Leo Luzara, Mgr. Michaelu Sudovou, LL.B.,  
Bc. Petra Smoleně, později se dostaví Mgr. Lucie Foldynová, konstatoval, že zastupitelstvo  
je usnášení schopno. 

 

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.  
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Bc. Bednář – předložil ke schválení program zasedání, jehož návrh společně s podkladovými 
materiály byl ve stanoveném termínu vložen do úložiště, tj. materiály č. 1 – č. 28. Dále  
do úložiště bylo vloženo: 
- k materiálu č. 4 – Změna Přílohy č. 1 a její úplné znění ke zřizovací listině, 
- k materiálu č. 10 – Aktualizace příloh zřizovací listiny TSOJ -  přehled již svěřeného 
majetku 
- k materiálu č. 22 – Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Volgogradská, přílohy na základě požadavku Moravskoslezského kraje. 
 
Dnes do úložiště a zároveň na stůl byly předloženy materiály:  
- č. 29 - Změny ve finančním výboru,  
- č. 30 - Stanovisko městského obvodu Ostrava-Jih ke změnám v organizaci městské 

hromadné dopravy k 01.03.2020. S vědomím předsedů politických klubů překládá Česká 
pirátská strana. 

 
Na stole je dále předložen 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 – na stůl předloženy materiály č. 29, 30, dále navrhl předklad u materiálů č. 1,  
č. 2, č. 15 a stáhnout materiály č. 21 a 22. Dotaz na další připomínky nebo doplnění programu 
jednání. 
 
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 ze 7. zasedání zastupitelstva Stanislava Odstrčila 
a Ing. Petra Kopečného o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
p. Stanislav Odstrčil a Ing. Petr Kopečný – shodně uvedli, že zápis četli, opravili chyby, 
odpovídá průběhu jednání. 

 

Žádné námitky proti zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  

Hlasování: 41:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář –  navrhl pro 8. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu p. Jana Garu 
a PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA. 

 

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

Hlasování: 40:0:1 - schváleno. 
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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 všechny body, výbor doporučuje v bodě 2.2 variantu 
B, v bodech 3.1 a 3.2 variantu A.  

 

Materiál č. 1 OSK/ZMOb/0006/20 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizaci 

Mgr. Hrabovská – předklad k materiálům č. 1, č. 2. Financování projektů, povinnost 
zřizovatele mj. dbát na zlepšování podmínek výuky na školách, doporučuje souhlasné 
stanovisko. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0179/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 2 OSK/ZMOb/0005/20 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizaci 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0180/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 3 OSK/ZMOb/0004/20 

Poskytnutí finančního daru, Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Bc. Bednář – přivítal ředitele Ostravských městských lesů Ing. Blahutu. 
 
Bc. Nováčková – dotaz na ředitele, proč se s dopadovou plochou nepočítalo, na cenu. 
 
Ing. Blahuta – okomentoval jejich žádost, navrženy 2 varianty řešení – smrkové nebo 
modřínové dříví, životnost.  
 
pí Macečková, Ing. Blahuta, p. Mouka - diskuse týkající dopadové plochy pod lanovkou, 
financování akce. 
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p. Mouka – celá akce proběhla bez výběrového řízení, napřímo.  
 
Bc. Bednář – ano, můžeme zadávat napřímo. 
 
Bc. Nováčková, Ing. Blahuta – diskuse o možnostech zajištění štěpky. 
 
Ing. Šimík – hodně navštěvovaná lokalita, sady mladých, dobrá spolupráce s Ostravskými 
městskými lesy. 
 
Ing. Blahuta – závazek k provádění údržby celého areálu z rozpočtu městské společnosti, 
finance z města, problémy s vandalismem.  
 
Mgr. Hrabovská – vzhledem k tomu, že hřiště navštěvují hlavně děti, navrhla variantu A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 35, proti 1, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0181/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 4 OSK/ZMOb/0008/20 

Změna Přílohy č. 1 a její úplné znění ke zřizovací listině 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0182/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 5 OSK/ZMOb/0002/20 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0183/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 6 SOC/ZMOb/0002/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0184/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 7 SOC/ZMOb/0004/20 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

Mgr. Dohnal, Mgr. Štanglerová – doporučení komise i rady – Varianta A – neposkytnout 
finanční příspěvek. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0185/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 8 SOC/ZMOb/0001/20 

Žádost o podporu na provozní náklady sociálních služeb 

Mgr. Dohnal – doporučení komise i rady – Varianta A – neposkytnout finanční podporu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0186/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 9 OSR/ZMOb/0001/20 

Obec přátelská rodině a seniorům 2020 

Bc. Nováčková, Mgr. Dohnal – diskuse o podmínkách dotace, udržitelnost projektu. Jedná  
se o přihlášku do soutěže. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0187/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 10 ODK/ZMOb/0001/20 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Bc. Hűbner, MBA – v úložišti doplňující informace (přehled svěřeného majetku). 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0188/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 11 ODK/ZMOb/0002/20 

Petice občanů za vybudování parkovacích stání na pozemku parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka 

Bc. Bednář – návrh na úpravu textu v odpovědi:   …v rámci výstavby tohoto parkoviště 
učiníme maximum pro to … 
 
Bc. Hűbner, MBA – doplnění materiálu, připomínky ze setkání s občany zapracovány  
do projektu, jejich realizace, výstavba parkoviště, jeho zkrácení o 3 parkovací místa. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 35, proti 0, zdržel/lo se 6. 

Bylo přijato usnesení č. 0189/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 12 OPR/ZMOb/0001/20 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení L.T. 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0190/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 13 OMJ/ZMOb/0084/20 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0191/ZMOb-JIH/1822/8 
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Materiál č. 14 OMJ/ZMOb/0001/20 

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

Ing. Kopečný, Bc. Bednář, Ing. Šimík – diskuse o variantních návrzích žádosti, jednání 
komise, doporučení rady, prodat pozemek vedle budovy, tzn. ten menší. 
 
Ing. Vysocký, Bc. Bednář – diskuse týkající parkovacích míst u koupaliště, parkování  
za Akordem, není zájem prodávat pozemky před budovou, ale na boku, nejedná  
se o parkovací místa, ale místo pro kontejnery na tříděný odpad. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0192/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 15 OMJ/ZMOb/0003/20 

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

Ing. Šimík – předklad materiálu, nyní technické služby již mají zajištěn prostor na skladování 
na ul. Volgogradská. 
 
Bc. Hűbner, MBA  – potvrdil slova Ing. Šimíka. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0193/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 16 OMJ/ZMOb/0004/20 

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

Ing. Kopečný – stanoviska komise dopravy a majetkové komise. Návrh na změnu usnesení,  
a to pronájem. 
 
Bc. Bednář – vyhrazená pravomoc rady, návrh na změnu usnesení, a to nesouhlasné 
stanovisko. 
 
Ing Šimík – předklad materiálu, popis situace, městský obvod přístup k pozemku, doporučil 
přijmout kladné stanovisko k prodeji. 
 
Hlasování o protinávrhu, tzn. zastupitelstvo vydává nesouhlasné stanovisko… 
Hlasování: 13:15:11 – neschváleno. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 27, proti 2, zdržel/lo se 12. 

Bylo přijato usnesení č. 0194/ZMOb-JIH/1822/8 
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Materiál č. 17 OMJ/ZMOb/0005/20 

Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 

Ing. Šimík – doplnění návrhu usnesení v části: 1A) … provozování školy nebo školského 
zařízení … 
 
Ing. Raždík, Ing. Šimík, Mgr. Pabjan, MBA – diskuse o důvodech prodeje, jeho realizace, 
smluvní vztahy mezi subjekty. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel/lo se 9. 

Bylo přijato usnesení č. 0195/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 18 OMJ/ZMOb/0085/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě garáže  
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0196/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 19 OMJ/ZMOb/0006/20 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0197/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 20 OMJ/ZMOb/0008/20 

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

p. Mouka – požádal přizvat vedoucího stavebního úřadu Ing. Halfara. 
 
p. Mouka, Ing. Šimík, Bc. Bednář – diskuse k projednávání materiálů v dopravní komisi,  
obecně - komise jsou poradní orgán, rozhodne rada, zastupitelstvo. Zavádějící informace 
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společnosti LIDL, územní plán, projekt dopravní a zásobovací situace vzhledem k územnímu 
plánu. V tuto chvíli neprodáváme společnosti LIDL žádný pozemek, vydáváme souhlasné 
stanovisko k budoucí smlouvě, společnost LIDL nabude pozemky za určitých podmínek  
(na pozemcích bude opravdu stavět), bylo projednáváno již na zastupitelstvu v listopadu. 
 
p. Mouka, Ing. Halfar – diskuse ve věci výstavby parkovacích stání v okolí nákupního 
centra ODRA v letech 1974 – 78. 
 
p. Mouka – dotaz na parkovací místa, která byla převedena na společnost Hruška a Českou 
spořitelnu, zda, v případě prodeje pozemku, který tyto společnosti využívají pro parkování  
ze zákona, pak stavební úřad tyto dvě provozovny zavře. Požádal, aby materiál byl odložen  
a doplněn, ať všichni víme, o čem hlasujeme. 
 
Ing. Halfar – toto neřeší stavební úřad, stavební úřad řeší konkrétní podání ke konkrétní 
stavbě, veškerá podání skončila tím, že se projekt nerealizoval a povolení bylo vydáno pouze 
na část projektu, která se měla realizovat. 
 
Bc. Bednář – prodej těchto pozemků, např. za 2 roky, zavře stavební úřad Českou poštu  
a společnost Hruška? 
 
Ing. Halfar – ne, takovou pravomoc nemáme. 
 
Hlasování o návrhu na stažení materiálu, odložení a doplnění. 
Hlasování: 16:10:15 – neschváleno. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 24, proti 0, zdržel/lo se 16. 

Bylo přijato usnesení č. 0198/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 21 OMJ/ZMOb/0009/20 

Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen z programu zasedání. 

 

Materiál č. 22 OMJ/ZMOb/0010/20 

Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 41, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen z programu zasedání. 
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Ing. Gazdová – návrat k bodu č. 20, chtěla hlasovat pro. 

 

Materiál č. 23 OMJ/ZMOb/0007/20 

Výkup pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0199/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 24 OMJ/ZMOb/0011/20 

Zrušení Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 37, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0200/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 25 OMJ/ZMOb/0012/20 

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

Bc. Bednář – z usnesení vyřadit slovo „rozhodlo“. 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0201/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 26 OMJ/ZMOb/0086/20 

Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x Proskovická 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 7. 
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Bylo přijato usnesení č. 0202/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 27 OMJ/ZMOb/0002/20 

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

Bc. Bednář – informace z porady předsedů politických klubů, areál je oplocen, nyní  
se napravuje stav. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0203/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 28 OMJ/ZMOb/0013/20 

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0204/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 29 OPVO/ZMOb/0001/20 

Změny ve finančním výboru 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 39, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0205/ZMOb-JIH/1822/8 

 

Materiál č. 30 OPVO/ZMOb/0002/20 

Stanovisko městského obvodu Ostrava-Jih ke změnám v organizaci městské hromadné 
dopravy k 01.03.2020 

Bc. Nováčková – poděkování politickým klubům za jednání k problematice změn 
v organizaci hromadné dopravy od 01.03.2020, které nejsou pro obvod příznivé.  
Je předloženo k odsouhlasení usnesení. 
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Bc. Bednář – doplnil provedené úpravy v usnesení – doplněna adresa a IČO společnosti 
Dopravní podnik Ostrava, v části 3) ukládá doplněno slovo …„toto“ usnesení… 
 
p. Mouka – projednání změn v dopravě v radě města, přejmenovávání zastávek, pomoc 
zástupců obvodu v radě města, zastupitelstvu, ohlasy obyvatel jsou negativní, doprava  
by měla fungovat pro lidi. 
 
Bc. Bednář – rada města ihned pro zjištění změn projednávala s Dopravním podnikem,  
jak se mohlo stát, že to nebylo projednáno v radě města, změnu zastávky nikdo s námi 
neprojednával, byla to iniciativa rady města, žádná zpětná vazba DPO nebyla. 
 
Ing. Ivan – tyto změny se v minulosti dostávaly do dopravní komise Jihu, pokusí se nastavit 
proces tak, aby k takovým situacím již nedocházelo. 
 
Ing. Kopečný – jako člen dozorčí rady nemá možnost dopravnímu podniku říkat, co má dělat, 
tuto informaci měli, proto se toto dnes řeší. 
 
Bc. Nováčková – tuto problematiku, změny jízdních řádů vnímaly všechny kluby stejně. 
Domnívá se, že usnesení zastupitelstva může přispět k tomu, aby se zlepšila komunikace DPO 
nejen s radou města, ale také s městskými obvody. Poděkovala všem, kteří to řeší. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – zasílání změn jízdních řádů v minulosti k připomínkám obvodům, 
chyběla odezva. Je chyba, že se to neděje, souběhy časů na linkách - dopravní komise  
by to měla řešit. Jako klub hlasují pro nápravu situace. Na poradě ředitelů škol vznikla kritika 
týkající se zrušení papírových jízdenek, které výrazně komplikují dopravu žáků na školní 
akce. Popsal dopravu žáků na tyto akce a návrh Dopravního podniku. Za klub LEČO podal 
návrh na usnesení (viz dále). 
 
Bc. Bednář – mohlo se to připravit dříve, podat návrh písemně, mohl by se zaslat jednotný 
dopis ze škol, mělo by to větší sílu. 
 
Mgr. Hrabovská – na poradě ředitelů toto bylo projednáno, jak vyřešit a zjednodušit dopravu 
dětí na akce, které jsou v souladu se vzdělávacím programem, s náměstkyní budou pokračovat 
v jednání. 
 
Bc. Hűbner, MBA – jsme schopni se semknout a dát dopravnímu podniku najevo,  
že by s námi měl počítat. Informace o zaslání návrhu na zajištění dalších kreditomatů, věří,  
že Dopravní podnik bude reagovat. 
 
p. Graňák – reakce na p. Pabjana, několik volebních období klub KSČM navrhuje 
zastupitelstvu města, aby v Ostravě doprava byla zdarma, neměli podporu ostatních stran,  
ani návrh, aby studenti jezdili zdarma, neprošla. 
 
Mgr. Ivan – dopravu zdarma zaplatí daňový poplatník. 
 
Bc. Bednář - návrh na úpravu usnesení, a to v bodě 3) velké písmeno u slova Zastupitelstva  
a v ukládací části doplnit termín 30.04.2020. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 40, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 0206/ZMOb-JIH/1822/8 

 
Bc. Bednář – Mgr. Pabjan, MBA znovu přečíst jím navrhované usnesení. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – usnesení bude znít: 
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih žádá Radu města Ostravy, aby uložila městské 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. povinnost přepravovat děti a žáky ostravských škol, 
kteří se účastní hromadných akcí školy zdarma, a to na základě seznamu žáků potvrzeným 
vedením školy. 
 
Hlasování: 23:17:0 – schváleno. 

 
 
Mgr. Mentlík – informace o vyhlášení nouzového stavu.  

 
 

0F. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti 
 
pí Macečková, Mgr. Mentlík, Mgr. Hrabovská, Mgr. Pabjan, MBA, Bc. Nováčková – 
diskuse týkající se provádění kroků k zajištění ochranných pomůcek, desinfekčních 
prostředků, zlepšení hygienických podmínek v bytech, školách, mateřských školách, finanční 
prostředky jsou vyčleněny. Další postupy dle opatření ministerstva zdravotnictví, vydávání 
rozhodnutí zřizovatele, jednání s odborem krizového řízení na magistrátu. 
 
p. Graňák, Bc. Bednář, Bc. Hűbner, MBA – diskuse ve věci špatných stavů chodníků, 
úspora ze zimní údržby bude zapojena na realizaci této údržby.  
 
Mgr. Pabjan, MBA – riziková skupina – děti z mateřských školek, učitelky se cítí ohroženy. 
 
Bc. Bednář – informoval, že další zastupitelstvo se bude konat 11.06.2020, veřejnost  
je informována o činnosti obce prostřednictvím oficiálních internetových stránek obvodu, 
úřední desky, Jižních listů, sociálních sítí, médií. 

 
 
Bc. Bednář - přestávka do 15:00 hod.  

 
 
Jednání pokračovalo od 15:07 hod., z dalšího jednání omluvena Mgr. Přikrylová, MBA, 
PaedDr.  Klímová, MBA. 

 

0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 

 
pí Hirtová (občanka) – návrh na investiční záměr vybudovat rekreační zónu na pravém břehu 
řeky Ostravice od mostu pro pěší ze Šídlovce až po jez Ostravice 8,6 km (dřevěná mola, 
osazení lavičkami, přístup i pro vozíčkáře), připomínka na chybějící stojany na kola  
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u obchodů na náměstí O.-Jih. Dále navrhla umístit stojany na jízdní kola na náměstí Jih,  
a to před obchodem Hruška. 
 
Bc. Bednář – pozemky nejsou svěřeny městskému obvodu, patří OVAKU a ti se brání 
jakékoliv výstavbě okolo vody – povodně, ucpání toku. Lavičky pod cyklostezkou  
by se mohly umístit, stojany na náměstí Jih se plánují, náměstí zatím není zkolaudováno. 
 
PhDr. Jeřábek  – u info centra stojany na kola v současné době jako dočasné cyklo hnízdo. 
 
pí Hirtová (občanka), Bc. Bednář, Bc. Nováčková, p. Mouka – diskuse k výstavbě 
rekreační zóny, vyvolat jednání s Povodím Odry.  
 
Mgr. Pabjan, MBA  – náměstí Jih není náměstí, nesplňuje podmínky, jak má náměstí 
vypadat, je to v Hrabůvce, která není jediná část Jihu. Na zastupitelstvu název nebyl 
prodiskutován, nebylo projednáno v komisi, návrh pojmenovat prostor po nějaké osobnosti. 
 
Bc. Bednář – neví, jak zareagovat. 
 
Bc. Hűbner, MBA – požádal vyčkat s připomínkami, nyní je bod diskuse s občany. 
 
p. Gebauer (občan) – novelizace zákona o trestném činu a přestupku, trestné činy zločinnost, 
zdokonalení bezpečnostních opatření (kamerové a monitorovací systémy) hlavně na poštách. 
Dále hovořil o likvidaci telefonních automatů, kvitoval rekonstrukci sanatoria, ve které  
ale není slibovaná lékařská pohotovost. 
 
Bc. Bednář – poděkování za vybudování sanatoria patří soukromému subjektu, slibu 
pohotovosti v tomto areálu si není vědom. 
 
PhDr. Jeřábek – likvidace telefonních automatů byla provedena z důvodů četných stížností, 
je velké množství mobilních telefonů. 
 
Bc. Bednář – kamerový systém na poštách je otázkou státu, ne městského obvodu. 
Novelizace zákona o trestném činu a přestupku, další náklady měst a obcí, je to posun zpět, 
proběhlo jednání starostů a radních obvodu s poslanci, kde byl vysloven nesouhlas. 
 
p. Gebauer (občan) – přísliby na zřízení lékařské pohotovosti v místě sanatoria v minulém 
volebním období. V současné době hrozí likvidace drobných podnikatelů, dotaz, zda se tím 
bude někdo zabývat. Dále měl připomínku k uspořádání zastupitelského sálu, občané nevědí, 
kdo hovoří. 
 
Bc. Bednář – připouští lepší uspořádání sálu. Na současné situaci s koronavirem budou tratit 
mnozí podnikatelé, zaměstnanci, snad to nebude mít dlouhosáhlé důsledky, zajištění lékařské 
pohotovosti, finanční požadavky, mzdy, nebyla podpora města. Aktuálně má problém zajistit 
pohotovost v Ostravě i kraj. 
 
Mgr. Ivan – reakce na automaty, budky jsou vyhodnocovány jako místa, kde probíhá 
drogový byznys, je dobře, že se ruší. 
 
Ing. Breškovec, Bc. Bednář, p. Gebauer – diskuse o uspořádání sálu, instalovat obrazovku, 
foto zastupitele, očíslování křesel.  



Strana 15/16 

 

Bc. Bednář – poděkoval za jednání zastupitelstva, popřál pohodové dny, poděkoval za účast.  
 
Bc. Hűbner, MBA – návrh na revokaci hlasování u návrhu zastupitele Pabjana, chtěli  
by o tomto bodu hlasovat ještě jednou. 
 
Bc. Bednář – revokace usnesení, který vnikl po bodě 30, tzn. návrh zastupitele Pabjana. 
Hlasování – 26:5:5 – schváleno. 
 
Bc. Ulehlová, Bc. Bednář – v důsledku aktuální situace, kdy odešli někteří zastupitelé, 
hlasování nebude úplně stejné.  
 
Mgr. Pabjan, MBA – místostarosta Hűbner ničím nezdůvodnil svůj návrh na revokaci, 
požádal o zdůvodnění. 
 
Bc. Hűbner, MBA – postup, jakým způsobem byl návrh usnesení navržen, neodpovídá tomu, 
jak je zvyklý. Návrh k bodu 30 jasně zazněl na schůzce předsedů politických klubů, bylo 
k tomu stanovisko a důvodová zpráva. Proti návrhu nic nemá, ale je potřeba připravit lépe  
na příští zasedání. 
 
p. Graňák – návrh mu připadá v pořádku, byl jasně vysvětlen, návrh může spontánně 
vzniknout na zastupitelstvu. 
 
Bc. Pabjan, MBA – důvodovou zprávu má připravenou, byl o předložení bodu požádán  
až dnes, zákon ani jednací řád tomu neodporuje, z procedurálních důvodů mu to přijde 
zvláštní. Pokud se politická reprezentace zastupitelstva shodla, tak to má větší váhu než když 
tak učiní rada, politický klub nebo dopis ředitelů škol. Nevidí smysl revokace usnesení. 
 
Bc. Hűbner, MBA – není proti návrhu, je přesvědčen, že aby usnesení mělo smysl, měli 
bychom mít možnost zajistit jeho realizaci.  
 
Bc. Nováčková – důvod předložení revokace, návrh nyní je jasný, školy jezdí nyní a příští 
zastupitelstvo je až v červnu. 
 
Mgr. Mentlík – musí dojít ke změně nařízení města, informace o postupu k dosažení  
a naplnění cíle usnesení. 
 
Bc. Uhlehlová – je to impuls k jednání, většina návrh pochopila, projednat co nejdříve. 
 
Bc. Bednář – ukončení diskuse, požádal o znění usnesení. 
 
Mgr. Pabjan, MBA - přečetl důvodovou zprávu a návrh usnesení.  
 
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih žádá Radu města Ostravy, aby uložila městské 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. povinnost přepravovat děti a žáky ostravských škol, 
kteří se účastní hromadných akcí školy zdarma, a to na základě seznamu žáků potvrzeným 
vedením školy. 
 
Bc. Bednář – hlasování o navrženém znění usnesení. 
Hlasování: 16:2:21 – neschváleno. 
Návrh nebyl přijat. 
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Mgr. Pabjan, MBA – náměstí Jih - dotaz, kdo schválil název tohoto území vzhledem k tomu, 
že se takto již přejmenovávají zastávky. 
 
Bc. Bednář – členové rady vyzvali starostu, aby se pokusil změnit název zastávky, je pravda, 
že takto toto místo nazýváme a chceme se dotázat, zda to občanům bude vyhovovat. Zatím se 
území neměnilo, podnikatelé by museli měnit své údaje, je to neoficiální název. 
  
Bc. Nováčková, Mgr. Mentlík, Bc. Bednář – diskuse o přijatých usneseních v bodě 30, 
nebyl zařazen samostatný bod 31 – návrh Mgr. Pabjana, MBA, proces a podoba 
předkládaných materiálů.  
 

 

Závěr 

Protože byly projednány všechny body programu zastupitelstva, Bc. Bednář jej ukončil.  
 
Usnesení ze 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0179/ZMOb-
JIH/1822/8 do č. usnesení 0206/ZMOb-JIH/1822/8 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
 
 
 
Zapsala: 
Jana Zjavková:  
datum:    18.03.2020 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
PaedDr. Ivona Klímová, MBA   Jan Gara 
datum:       datum:  


