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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
zastupitelstvo městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 9. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu konaného dne 11.06.2020 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 43 

Omluveni: 2 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 13:00 hod. 

Přestávka: 14:45 – 15:00 hod. 

Ukončení: 16:45 hod. 

Zapisovatel: Jana Zjavková 

 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

8. Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, 
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka 

10. Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
15. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti  
ve školství a kultuře 

 

Bc. Bednář – zahájil 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih.  

Bc. Bednář  

– z jednání omluvil p. Josefa Graňáka a Ing. et Ing. Leo Luzara, konstatoval, že zastupitelstvo 
je usnášení schopno, 

 

- upozornil na pořizování on-line přenosu a audiovizuálního záznamu, který bude upraven 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, bude zveřejněn na webových stránkách obvodu 
a také na kanále You Tube, 
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- informoval, že nově se bude na plátně objevovat i podobenka diskutujícího zastupitele, lepší 
možnost identifikovat řečníka, 
 
- oznámil, že v rámci opatření, vztahujících se k možnosti šíření onemocnění COVID 19,  
je pro občany připravena místnost A402, která je opatřena živým zvukovým přenosem.  
Na základě podaných přihlášek do diskuse budou občané jednotlivě vyzýváni, aby se dostavili 
do jednací místnosti zastupitelstva, 
 
- poděkoval za používání ochranných prostředků a respektování pravidel. 

 
 
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. 35. Dále  
do úložiště byl vložen dokument týkající se nově pořízeného či svěřeného majetku TSOJ 
v roce 2020. 
 
Z předloženého programu navrhl stáhnout materiály č. 8, 10 a 15 a dále, aby materiál č. 28 byl 
projednáván po 14.00 hodině.  
 
Od 15:00 hod. do 16:00 hod. nebo do vyčerpání podnětů proběhne diskuse s občany k dalším 
tématům mimo program zasedání. 
  
Od 16:00 hod. proběhne v rámci projednání materiálu č. 13 - Bezpečnost a kriminalita  
v městském obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 diskuse se zástupci PČR a MPO. 
 
Hlasování o návrhu programu zasedání.  
Hlasování: 42:0:0 – 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 8. zasedání zastupitelstva Jana Garu  
a PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA o podání zprávy k ověřovanému zápisu. 
 
p. Gara a PaedDr. Klímová, MBA – shodně uvedli, že zápis četli, nenašli závady  
a vyjádřili shodu zápisu a jednání. 

 

Žádné námitky proti zápisu z 8. zasedání zastupitelstva nebyly, hlasování o zprávě 
ověřovatelů.  

Hlasování: 43:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář –  navrhl pro 9. zasedání zastupitelstva jako ověřovatele zápisu Ing. Vlastu 
Gazdovou a Irenu Bláhovou. 
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Obě nominované souhlasily. Jiný návrh nebyl podán, hlasování o předloženém návrhu. 

Hlasování: 43:0:0 - schváleno. 

 

Bc. Bednář – vyhotovením zápisu pověřil pí Zjavkovou, usnesení spolu s ním podepíše 
místostarostka Mgr. Hrabovská. 

 
Na stůl zastupitelé obdrželi: 

• publikaci vydanou ve spolupráci s MOb Ostrava-Jih k výročí 75 let od konce 
2. světové války,   

• statistiku k přestupkům, kdy doplněný údaj o uhrazených pokutách je dostupný pouze 
v rozsahu pokut vybraných v roce 2019 ale s tím, že pokuty byly uloženy nejen v roce 
2019, ale i 2018, 2017 atd.,  

• zápis z finančního výboru 

 
 
Bc. Bednář – požádal předsedu FV o podání zprávy. 
 
p. Odstrčil – finanční výbor přijal usnesení ve všech bodech, u materiálu č. 4.2 usnesení 
přijato nebylo. 

 

Materiál č. 1 OPR/ZMOb/0003/20 

Žádost o prominutí dluhu, žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu H. K. 

Ing. Breškovec – majetkové poměry u jmenované jsou jiné, než udává. Návrh na splátkový 
kalendář, ale s vyšší částkou. 
 
Bc. Ulehlová – požadavek na zaslání e-mailu se všemi rozhodnutími ÚOHS, na základě 
kterých Úřad městského obvodu Ostrava-Jih za posledních 6 let zaplatil pokutu. 
 
Bc. Bednář – protinávrh – dnes rozhodnout o nedoporučení zastupitelstvu města, a pokud 
ZMO potvrdí, budou možná další jednání s žadatelkou o výši splátky. Návrh hlasovat  
o návrhu, a to v bodě 2 usnesení – nedoporučuje. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0207/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 2  OPR/ZMOb/0006/20 

Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení - Z. G. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0208/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 3 OPR/ZMOb/0002/20 

Žádost o splátkový kalendář - Z. D. 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0209/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 4 OPR/ZMOb/0005/20 

Žádost o splátkový kalendář - M. Z. 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0210/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 5 OPR/ZMOb/0004/20 

Diskuse neproběhla. 

Hromadný odpis pohledávek 

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

Bylo přijato usnesení č. 0211/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 6 OBH/ZMOb/0002/20 

Diskuse neproběhla. 

Žádost o splátkový kalendář M. T. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0212/ZMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 7 OBH/ZMOb/0001/20 

Diskuse neproběhla. 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 

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

Bylo přijato usnesení č. 0213/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 8 SOC/ZMOb/0005/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih,  
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 9 ODK/ZMOb/0003/20 

Aktualizace přílohy č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0214/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 10 ODK/ZMOb/0004/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 
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Materiál č. 11 OPVO/ZMOb/0003/20 

Revokace části usnesení č. 0206/ZMOb-JIH/1822/8 

Bc. Nováčková – rada města, projednávání jízdních řádů, zaslaný e-mail považuje  
za nedostatečný, nejsou záruky, pouze sliby, jednání dopravní komise v září, vytíženost linek, 
strategický plán města – propojenost města. 
 
Mgr. Ivan – dopravní komise jednala, v září bude přizván ředitel DPO, na kterého byly 
zaslány požadavky. Diskuse se vede, situace se nebude opakovat. 
 
Bc. Bednář – usnesení není naplněno, proto revokace. Starosta nemá pravomoc, aby materiál 
projednala rada města, je to na vůli těchto orgánů. Podal informaci k lince č. 17. 
 
Bc. Hűbner, MBA – jednají s ředitelem DPO, další schůzka za 14 dnů, o výsledku bude 
informovat. Předmětem jednání byly i další linky, jsou přísliby, že se náprava bude dít. 
 
Mgr. Pabjan, MBA – smyslem usnesení bylo nastartování systému, aby závažné změny 
MHD byly diskutovány v dopravní komisi, zakotvení systému a jeho funkčnost. 
 
Bc. Bednář, Bc. Ulehlová, Mgr. Ivan – diskuse týkající se svolání dopravní komise, přizvání 
ředitele DPO. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0215/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 12 OSK/ZMOb/0009/20 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování dotace za rok 2019 pro Futsal club 
Ostrava, z.s. 

Bc. Nováčková – zodpovědnost spolku k zúčtování dotací. 
 
Mgr. Hrabovská, Mgr. Foldynová, Mgr. Ivan – vůči městskému obvodu O.-Jih pohledávky 
a vyúčtování v pořádku, vůči nám je to první pochybení, návrh na hlasování o variantě A, 
podpora sportovní komise (v souladu s postupy města, se šance dává). Kdyby v budoucnu 
další pochybení – nekompromisní postup. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 30, proti 1, zdržel/lo se 11. 

Bylo přijato usnesení č. 0216/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 14 OSK/ZMOb/0011/20 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
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Bc. Nováčková – program je perfektní, má správnou podobu, návrh na doplnění v oblasti 
sociální péče: 
- bod 6 odst. 1 písm. h) dodat …zdravotnický materiál,  
- u neuznatelných nákladů, kde se dává výjimka na odměny pro děti, doplnit odměny pro děti, 
seniory a handicapované občany, ať to má vazbu na sociální věci. 
 
Mgr. Dohnal, Bc. Bednář – upřesnění, jedná se o bod VI – Účely (str. 4/5) – Uznatelné 
náklady, bod h) spotřební materiál (kancelářský, výtvarný, sportovní, propagační, 
zdravotnický a další materiál… Dále v bodě 2. Neuznatelné náklady - v potravinách  
(s výjimkou pro děti, seniory, zdravotně znevýhodněné a nákupu potravin….). 
 
Mgr. Hrabovská – vyjádřila poděkování za práci napříč politickým spektrem, relevantní 
připomínky byly do programu zakomponovány. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0217/ZMOb-JIH/1822/9 

 
pí Čejková – u bodu č. 14 hlasovala pro. 

 

Materiál č. 15 OSK/ZMOb/0012/20 

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

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 42, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 16 OFR/ZMOb/0001/20 

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

Bc. Nováčková – auditorská zpráva – systém finanční kontroly byl méně účinný v oblasti 
realizace veřejných zakázek na zeleň, veřejnosprávní kontroly, ve vztahu k hodnocení ředitelů 
příspěvkových organizací. 
 
Mgr. Hrabovská – veřejnosprávní kontroly se řídí plánem na celý rok, další kontroly 
provádějí pracovníci odboru školství, kontroly příspěvkových organizací se uskutečňují 
alespoň jednou za rok. 
 
Bc. Bednář – k dotazu týkajícího se zeleně – došlo k jinému výkladu na dřevní hmoty v tom, 
v jaké výšce se má provádět výpočet dřevní hmoty. Odbor bude fotit dřevní hmotu,  
jak požaduje město. 
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Bc. Nováčková, Ing. Blahová – zaúčtovávání projektové dokumentace - studie jsou účtovány 
vždy ke konkrétní akci, mají svůj ORG a po celou dobu se projevují pod určitou akcí, jsou 
součástí majetku. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 37, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0218/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 17 OFR/ZMOb/0002/20 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

Bc. Nováčková – sankce za špatný pokos, jak se situace vyvíjí dnes. Dále technická 
připomínka k formě materiálu, provázanost informací v důvodových zprávách. 
 
Bc. Hűbner, MBA – vyjádření ke stavu kosení, dodržování smlouvy fy OML, pořadí sekání 
jednotlivých sektorů, náročnost terénu. Podal informaci o stavu kosení v současné době. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0219/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 18 OFR/ZMOb/0004/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 1Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020  
a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021-2023 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0220/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 19 OFR/ZMOb/0005/20 

Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu městského obvodu Ostrava-Jih  
a rozpočtových opatření č. 2Z/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Diskuse neproběhla. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Bylo přijato usnesení č. 0221/ZMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 20 OFR/ZMOb/0003/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-březen 2020 

Mgr. Pabjan, MBA – požadavek na předklad materiálu. 
 
Ing. Šimík – předklad materiálu. 
 
Mgr. Pabjan, MBA, Bc. Bednář, Ing. Šimík, Mgr. Hrabovská – diskuse týkající  
se očekávaného výpadku příjmů z důvodu koronavirové krize, průzkum úspor ve školách, 
plnění rozpočtu za období 01-03/2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 0222/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 21 OMJ/ZMOb/0017/20 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0223/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 22 OMJ/ZMOb/0018/20 

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

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0224/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 23 OMJ/ZMOb/0020/20 

Prodej části 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. 0225/ZMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 24 OMJ/ZMOb/0019/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě (1) 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0226/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 25 OMJ/ZMOb/0026/20 

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě (2) 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0227/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 26 OMJ/ZMOb/0022/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0228/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 27 OMJ/ZMOb/0025/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

Ing. Šimík – doplnění unesení v bodě 1) rozhodlo …. prodat… 

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

Bylo přijato usnesení č. 0229/ZMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 29 OMJ/ZMOb/0015/20 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0230/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 30 OMJ/ZMOb/0016/20 

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

Bc. Nováčková – za jejich klub návrh na pronájem pozemků, z toho mít dlouhodobý příjem.  
 
pí Macečková – zmínila prodej pozemku společnosti Elmontex za účelem dětského hřiště, 
toto dodnes nestojí. V prostoru kolem Racka vede cesta, je velký pohyb lidí, navrhla otevřít 
diskusi. 
 
Bc. Bednář – dle sdělení majitele spol. Elmontex prvky mají objednány, zatím nedorazily. 
Ptal se, zda je návrh všechny pozemky neprodat, ale pronajmout. 
 
Bc. Smoleň, Bc. Bednář, Ing. Šimík – diskuse týkající se průchodu u Racka, vlastnictví 
pozemku, sjednání věcného břemene, oplocení veřejného prostranství. 
 
Bc. Nováčková – oplocení veřejného prostranství ve vlastnictví, lepší je pronájem, návrh 
předložit materiál znovu. 
 
Mgr. Pabjan, MBA, Ing. Šimík – změna územního plánu, vynětí z veřejného prostranství. 
 
Mgr. Miškaříková – pozemky jsou veřejným prostranstvím, definice dle zákona o obcích.  
Žadatel může požádat o zaplocení pozemku stavební úřad, městský obvod je z pozice souseda 
vlastníka účastníkem řízení. Popsala původní záměr žadatele, průchod v tuto chvíli patří 
společnosti, z hlediska ucelení vlastnictví odbor nemá námitky. Pozemek a povrch není 
v dobrém technickém stavu. Nemyslí si, že žadatel pozemek zaplotí, je možné řešit i tuto část 
pozemku nájmem. 
 
Ing. Kopečný – návrh materiál odložit, projednat v komisích. 
 
Bc. Bednář – hlasování o stažení materiálu a projednání v komisích. 
 
Hlasování: 11:14:17- neschváleno. 
 
Bc. Bednář –  protinávrh - v bodě 1) usnesení: … nevydává souhlasné stanovisko (jednat  
o pronájmu). 
 
Hlasování: 11:1:31 – neschváleno. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 31, proti 4, zdržel/lo se 8. 

Bylo přijato usnesení č. 0231/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Bc. Bednář – návrh projednat materiál č. 28 - pro případné dotazy zastupitelů jsou přítomni 
zástupci společnosti žadatele. 

 

Materiál č. 28 OMJ/ZMOb/0029/20 

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

p. Mouka – není problém s prodejem, ale s bodem 6 kupní smlouvy, kdy je sjednáno, přesto, 
že žadatelé to v žádosti neuvedli, sjednání věcného předkupního práva na dobu 10 let. Zmínil 
minulé případy – ODRA – zřízení věcného předkupního práva. Ptal se, z jakého důvodu k této 
podmínce došlo, jestli je možné vyjednat, ať předkupní právo není vymezeno časem. 
 
Bc. Bednář – městský obvod vstupoval do jednání s maximálními požadavky, protistrana 
s minimalistickými, je to výsledek jednání, v tuto chvíli jiná doba akceptována nebyla. 
 
p. Mouka – deklaruje, že prodej nemohou podpořit, reálně hrozí, že za 10 let zde budeme mít 
výukové středisko pro migranty. Za jejich klub by spíš uhnul v ceně, než v této podmínce. 
 
pí Macečková – za klub Česká pirátská strana – všeobecně jsou proti prodejům nemovitostí 
z našeho obvodu, mrzí je, že se zbavujeme majetku. Není potřeba tuto nemovitost prodávat,  
je to na žádost školy, i když to škole neprodáme, tak tam zůstane. 
 
Bc. Bednář – respektuje názory všech zastupitelů, ale tak bychom do obvodu nedostali řadu 
škol, institucí, firem. 

Mgr. Pabjan, MBA – názor jejich klubu je opačný, náš majetek, další náklady. Návrh  
na prodloužení jednání s žadateli o 10 leté podmínce. Je to určitý precedent. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 28, proti 6, zdržel/lo se 9. 

Bylo přijato usnesení č. 0232/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 31 OMJ/ZMOb/0021/20 

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

p. Mouka – zmínil vyjádření z ODK, jednání u starosty, požádal vedení obvodu,  
aby přistupovalo ke všem podnikatelům v obvodu stejně. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 38, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Bylo přijato usnesení č. 0233/ZMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 32 OMJ/ZMOb/0028/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě garáže  
v k. ú. Hrabůvka 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0234/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 33 OMJ/ZMOb/0023/20 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0235/ZMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 34 OMJ/ZMOb/0027/20 

Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

Diskuse neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0236/ZMOb-JIH/1822/9 

 

p. Mouka – u materiálu č. 34 nefungovalo hlasovací zařízení – hlasoval pro. 

 

Materiál č. 35 OMJ/ZMOb/0024/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0237/ZMOb-JIH/1822/9 

 
0F. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a organizační záležitosti 
 
Mgr. Ivan  – návrh na usnesení k vyvěšení tchajwanské vlajky dne 30.08.2020 na budovu 
radnice. Odůvodnění vyvěšení vlajky, smysl návrhu, poděkování za nezištnou pomoc 
v období koronaviru. Myslí si, že toto téma patří na obecní úroveň, v případě schválení 
usnesení vlajku obvodu daruje. 
 
Ing. Breškovec – dotaz na místostarostu Dohnala týkající se strategického plánu, výběru 
zhotovitele. 
  
Mgr. Dohnal – výběrové řízení nedopadlo tak, jak jsme si přestavovali, bylo to otevřené 
řízení, přihlásily se i další společnosti, přičemž firmy nebyly schopny doložit požadované 
reference, firmy byly vyzývány, aby doložily. Zůstala pouze jedna společnost, která splnila 
kritéria, na komisi i na radě jsme se rozhodli, že soutěž zrušíme. Výběrové řízení se již 
nebude znovu vypisovat, strategický plán se provede formou objednávek, bude to levnější,  
v 09/2020 již bude možné dílčí výstupy odprezentovat. 
 
Bc. Ulehlová – řešení problému cestování dětských skupin MHD, papírové jízdenky. Znovu 
žádají, aby se situace řešila, aby děti na akce spojené s výukou cestovaly zdarma. Dále 
požádala, aby v Jižních listech byl věnován stejný prostor všem stranám zastoupeným 
v zastupitelstvu, minimálně na stránce, kde je pokládána otázka, nedělit to podle volebních 
výsledků. Vítězové a koalice mají celý zbytek časopisu. 
 
Bc. Bednář – jak má znít usnesení ohledně cestování dětských skupin. 
 
Bc. Ulehlová  – vrátit se k minulému zastupitelstvu, kde bylo usnesení specifikováno, 
schváleno, poté revokováno.  
 
Ing. Tichánková – požadavky zaslat písemně na vedoucí odboru vztahy s veřejností, 
redakční rada stanovuje pravidla pro vydávání Jižních listů, na zastupitelstvu to nevyřešíme. 
Upozornění na situace, kdy hnutí LEČO nedodalo žádný příspěvek, nutnost upozorňovat  
na vypršení termínu. Každý má možnost se vyjádřit, je toho třeba využít. 
 
Bc. Nováčková – podpora vyvěšení tchajwanské vlajky, podpora návrhu hnutí Lečo ve věci 
prostoru v Jižních listech. Návrh na usnesení týkající se papírových jízdenek klub podpoří, ale 
lépe připravit, ne formulovat usnesení na místě, ale připravit a schválit v září. Dále návrh, aby 
u rozborových komisí v příštím roce byli přítomni zástupci opozice, aby jejich připomínky a 
doporučení byly součástí zápisu. 
 
pí Macečková – požadavek na zářijovém zastupitelstvu předložit finanční vyčíslení dopadu 
Covidu 19 za náš obvod, co se týká investic našich a investic, které budou hrazeny MMO  
a týkají se našeho obvodu. Vyvěšení tchajwanské vlajky podporuje. 
 
Bc. Bednář – konstatoval, že žádná investice není pozastavena, z města nemá informaci,  
že by byla zastavena nějaká akce na obvodu městem. Bude vloženo do úložiště. 
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Ing. Malík – reakce na Mgr. Ivana – poděkování za exkurs do historie, poděkování  
si zaslouží policie, hasiči, zdravotníci, nemyslí si, že to tu patří, za hnutí ANO bude volné 
hlasování. 
 
Bc. Ulehlová – reakce na Ing.  Tichánkovou – ne vždy zapomenou, prostor je limituje, bylo 
by dobré jej mít větší, např. 1 000 znaků.  
 
Mgr. Foldynová – za klub KSČM - nesouhlasí s vyvěšením vlajky. Plně souhlasí s větším 
prostorem v Jižních listech pro opozici. Návrh nedávat povinnou otázku,  
ale dvojstránku pro opozici, aby se vyjádřili k tomu, co je důležité. Domluví se písemně 
s redakční radou. 
 
Ing. Vysocký – SPD podpoří navýšení znaků v JL. Dotaz na plánovanou zastávku Ostrava-
Zábřeh. 
 
Bc. Bednář – projekt ustal, v momentě, kdy bude obnoven, bude z MMO informován. 
 
Ing. Netočný – podpoří vyvěšení tchajwanské vlajky. Dotaz, zda došlo ke změně v sekání 
v rámci letních měsíců – loni se sekalo až na zeminu.  
 
Bc. Hűbner, MBA – minulý týden proběhly předběžně tržní konzultace, dostali informace  
a náhled dodavatelů pro tvorbu veřejné zakázky a údržbu zeleně. Objednatel již nyní může 
přistoupit k sankcím v případě, že dojde ke kosení až na hlínu. Četnost kosení v závislosti  
na klimatických podmínkách, různé druhy travnatých porostů, vytypování ploch, které  
lze kosit v méně častém režimu. Zmínil generel zeleně, rozdělení do intenzitních tříd, podle 
kterých bude nastaveno kosení různých lokalit. 
 

 
 
Bc. Bednář - přestávka do 15:00 hod.  
 

 
 
0E. Dotazy, připomínky a podněty občanů 
 
Bc. Bednář – do diskuse se přihlásil p. Gebauer s příspěvky: zřízení lékařské pohotovosti, 
kamerový systém na poštách, údržba cyklistické stezky kolem Odry, chybějící obraz  
pro veřejnost. Omluvil se, že není obraz v místnosti pro občany, není to standardní situace,  
je to z důvodu nařízení ohledně koronaviru. Předpokládá, že zastupitelstvo v září proběhne  
již ve standardních podmínkách. 
 
p. Gebauer (občan) – poděkování za vysvětlení, starosta by měl oznámit, ze které strany  
je diskutující. Lékařská pohotovost – nedostal odpověď, pouze ze zápisu vyčetl,  
že je to záležitost kraje, prvořadý zájem má být zájem zastupitelů našeho obvodu. K dotazu  
na přítomnost kamer na všech poštách taky nedostal odpověď.  Údržba cyklistické stezky 
kolem Odry, vystouplých kořenů topolů je mnohem víc, dochází k pádům, úrazům. Věnovat 
pozornost údržbě stromů a keřů, cyklisté se srážejí s větvemi, zajistit ořezy. 
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Bc. Bednář – cyklostezka kolem Odry – vedoucí odboru provede kontrolu povrchu 
cyklostezky a zároveň kontrolu keřů a větví stromů. Kamerový systém na poštách – jedná  
se o státní firmu, podnět můžeme přeposlat, ale pošty nám nemusí vyhovět, obec na to nemá 
vliv. Ke zřízení lékařské pohotovosti uvedl, že již minule říkal, že jednal s poliklinikou, která 
mohla vyhradit prostory, žádal nemocnici o lékaře, je to finančně náročně. Kdybychom tady 
měli suplovat stát, kraj, pak nejsme schopni realizovat investice městského obvodu.   
Je to intenzivní, ale komplikovanost této služby neumožňuje vyhovět.  
 
p. Gebauer (občan) – návrh interpelovat kraj a pošty na zavedení kamerového systému. 
 
Bc. Bednář – zašle interpelace, ale oni nemusí ani odpovídat, ani reagovat, ani realizovat. 
 
p. Maralík (občan) – informace ohledně situace na ZŠ Klegova, sportovní zaměření školy, 
dlouholetá tradice fotbalového klubu FC VÍTKOVICE 1919. Popsal vzniklé problémy, 
založení nového spolku a s tím spojená snaha zničení stávajícího spolku, odebrání tréninkové 
plochy. Akademie Vítkovice (nový klub) přebírá spousty dětí ze satelitu, mohou přijímat  
i naše děti, ale klub není nafukovací. Děti z našeho obvodu budeme vozit jinam, do Opavy, 
anebo přestanou sportovat.  
 
Ing. Vysocký – reakce na občana, který se díky deficitu kamer cítí nebezpečně,  
ale je to i naopak, je jich hodně, jsou názory, že kamery nám lezou do soukromí. Trestné činy 
se provádějí nelegálními zbraněmi.  
   
Mgr. Hrabovská, p. Maralík (občan), p. Mouka – diskuse týkající se fungování 
fotbalového klubu ve škole, různé sportovní zaměření školy, platební morálka spolků, 
spádovost škol, řeší i sportovní komise města, podpora jakéhokoliv druhu sportu. Situace  
je složitá, zaniknutím jednoho spolku se sníží konkurence. 
 
p. Benko (občan) – poděkování za roušky. Nepřehledná situace ve vlastnících odpadkových 
košů v obvodu. Vyjádřil se k vyvěšení tchajwanské vlajky, není to potřebné, máme starostí 
dost, zastupitelé se mají starat o plodnou diskusi, zastupitelé mají řešit případy za nás, občany. 
Hovořil o chování bezdomovců v Hrabůvce, o povinnosti dodržovat vyhlášky. 
 
Bc. Bednář – komplikovanost s odpadkovými koši si odbor uvědomuje,  asi od 01.01.2021 
bude situace zlepšena. Nevadí, že návrh na vyvěšení vlajky někdo podá, je to součástí 
demokracie. 
 
Mgr. Ivan – navrhl vyvěšení vlajky, reprezentuje část občanů, kteří chtějí Tchaj-wanu 
poděkovat. 
 
 
p. Tichánek (občan) – za předpokladu, že zastupitelstvo nepodpoří vyvěšení tchajwanské 
vlajky, požádal o poděkování Tchaj-wanu a zdravotníkům v Jižních listech. Požádal, 
vzhledem k investicím EU, o trvalé vyvěšení vlajky Evropské unie. 
 
Bc. Bednář – dotaz na zastupitele, zda si někdo bere podněty za své. 
 
Ing. Netočný, Bc. Smoleň – diskuse ke zveřejnění poděkování v Jižních listech nejen  
Tchaj-wanu, ale i policii, řidičům hasičům, vyvěšování vlajek. 
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Ing. Breškovec – přijal za svůj podnět na vyvěšení vlaky Evropské unie.  
 
Ing. Vysocký – od podpisu jisté mezinárodní smlouvy Evropská unie nemá žádnou platnou 
vlajku ani hymnu. 
 
Mgr. Hrabovská – poděkování ředitelkám dvou krizových školek, které nepřerušily provoz. 
Všichni pedagogové prokázali tvůrčí a empatický přístup, dodržování hygienických předpisů, 
poděkování rodičům. 
 
p. Mouka – reakce na vystoupení p. Tichánka, požádal o informaci jaké prostředky  
a u kterých akcí obvod za poslední 2 volební období čerpal prostředky z EU. 
 
Bc. Nováčková, Ing. Tichánková, Bc. Bednář, Mgr. Dohnal, Mgr. Pabjan, MBA – 
diskuse o využití prostoru na poděkování všem složkám v Jižních listech, vypíchnutí 
problémů, se kterými se organizace potýkaly, finanční pomoc, posunutí se dál, pohled  
do budoucna, zaměření se na údržbu zeleně, opravy chodníků. 
 
Mgr. Ivan – jeho ambicí je, aby lidé věděli, co je Tchaj-wan. Myslí si, že to patří do práce 
politika, prezentuje tu názor jiné skupiny občanů, milerád vyvěsí vlajku na svůj balkón. 
 

 
 
Bc. Bednář – projednat materiál č. 13 - jsou přítomni zástupci policií. 

 

Materiál č. 13 OSK/ZMOb/0010/20 

Bezpečnost a kriminalita v městském obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

Bc. Bednář – zasedání se účastní zástupci Policie ČR, městské policie, a to:  
npor. Mgr. Bc. Renáta Schlehrová, npor. Ing. Milan Kaloč, npor. Mgr. Ján Lehotský, Pavel 
Honczek. 
 
Bc. Nováčková, p. Honczek – nárůst oznámených přestupků. Dříve se spousta věcí řešila 
domluvou, nevedly se úřední záznamy, nyní je domluva opět zařazena jako sankce. 

 
Mgr. Ivan, npor. Ing. Kaloč – dotaz, jak policie postupuje při zjišťování varen. Na základě 
podnětů občanů se dozvídají o různých nešvarech, zajišťují se varny a řeší v souladu  trestním 
řádem. 
 
Bc. Bednář, npor. Mgr. Ján Lehotský – dotaz, zda je nějaké doporučení pro úřad ohledně 
bezpečnosti, co by samospráva mohla zajistit. Dlouhodobá spolupráce s úřadem, veškeré 
problémy se řeší aktuálně. 

 
npor. Ing. Milan Kaloč, p. Mouka, Bc. Bednář, Mgr. Foldynová – rozšiřování kamerového 
systému, v hojné míře jej využívají, sledování kamer - omezené kapacity, zvýšení pochůzkové 
služby, poděkování za práci. 
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Ing. Nahodil, p. Honczek – porušování městské vyhlášky, používání strojů v době klidu 
v oblasti ul. Klegova, Plavecká. Přestupek se předává k projednání správnímu orgánu, není 
možné věnovat se pouze jedné lokalitě. 
 
Bc. Bednář – poděkování za účast, za odvedenou práci, váží se účasti zástupců  
na zastupitelstvu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0238/ZMOb-JIH/1822/9 

 

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

 

Mgr. Pabjan, MBA – dotaz na Ing. Tichánkovou týkající se tzv. náměstí Ostrava-Jih.  
Jak je to s autorskými právy, zda jejich držitelem je architekt a rozhoduje, co může a nemůže 
být umístěno, anebo tato autorská práva po realizaci zakázky přešla na obvod. Dále,  
zda o umístění květinářů na náměstí rozhoduje projektant, anebo majitel pozemku,  
zda umístění bylo konzultováno s MAPPOU, která zodpovídá za veřejný prostor.  

 
Ing. Tichánková – měl se zeptat na jednání klubu, odpoví písemně. 
 
p. Mouka – možnost přizvat vedoucího investičního odboru. 
 
Bc. Nováčková – autorská práva jsou nepřenositelná, jsou přenositelná určitá majetková 
práva. Souhlasí s projednáním s MAPPOU. Podala návrh na scelení diskuse, aby se vždy 
k jednomu podnětu vyjádřili všichni a témata se nepřeskakovala. Zatím nepadlo vyjádření 
k rozborovým komisím. Bc. Hűbnerovi poděkovala za to, že deklaroval postoj k tomu,  
že se bude řešit sucho. 
 
p. Mouka, Bc. Bednář, Mgr. Mentlík – diskuse k návrhu přizvat vedoucího investičního 
odboru, zákon to neřeší ani neupravuje, schůzi řídí starosta, o přítomnosti jiných osob 
rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. Pokud má dotaz, může ho položit a bude  
mu odpovězeno. 
 
Bc. Bednář – ukončil bod programu a navrhl zahájit hlasování.  
 
p. Mouka – dotaz na revokaci usnesení rady týkající akce – rekonstrukce předprostoru  
před kostelem ve Výškovicích. 
 
Bc. Bednář – rada žádné usnesení nerevokovala, je snazší cesta, dohoda  
s vysoutěženým projektantem, projektant bude reagovat na připomínky komise.  
 
p. Mouka, Bc. Bednář, Ing. Tichánková, Bc. Nováčková, Bc. Ulehlová, Mgr. Dohnal, 
Mgr. Pabjan, MBA, pí Macečková – diskuse týkající se fungování sdružení MAPPA, řešení 
veřejných prostor před kostelem, Kotvou, Zámečkem, veřejné projednávání, participace 
občanů, činnost a využívání projektantů a architektů. 
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Mgr. Pabjan, MBA – žádost o vložení vizualizace Kotvy do úložiště. 

 
 
Bc. Bednář – ukončil bod programu a navrhl zahájit hlasování. Návrh na toto znění usnesení 
(podnět Mgr. Ivana): 
 
a) zastupitelstvo si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o vyvěšení vlajky 
b) zastupitelstvo rozhodlo vyvěsit tchajwanskou vlajku dne 30.08.2020 
 
Hlasování: 13:5:22 – neschváleno. 

 
 
Bc. Ulehlová – návrh na toto znění 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. Hűbner, MBA – dohodnutá schůzka se zástupci Dopravního podniku, předmětem 
jednání kromě úpravy jednacích řádů, bude i cestování dětí. 
 
Hlasování o návrhu Bc. Ulehlové: 16:7:18 – neschváleno. 

 
 

Bc. Bednář -  hlasování o podnětu Bc. Ulehlové – stejný prostor v Jižních listech pro všechny 
politické strany. 
 
Bc. Ulehlová – návrh na toto znění usnesení: 
 
Zastupitelstvo  ukládá radě městského obvodu uložit redakční radě změnu rozdělení počtu 
znaků v rubrice názory tak, aby všechny strany zastoupené v Zastupitelstvu městského 
obvodu Ostrava-Jih měly stejný počet znaků, např. 1000. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 26, proti 1, zdržel/lo se 14. 

Bylo přijato usnesení č. 0239/ZMOb-JIH/1822/9 

 
 
Bc. Bednář - podnět Bc. Nováčkové – návrh na toto znění usnesení: 
zastupitelstvo městského obvodu žádá radu městského obvodu, aby členy rozborové komise 
TSOJ O.-Jih, Centra sociálních služeb Jih a Kulturního zařízení O.-Jih byl zástupce opoziční 
strany zastupitelstva a zároveň člena finančního výboru. 
 
Bc. Nováčková – návrh doplnit školské příspěvkové organizace. 
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Bc. Bednář – úprava navrženého usnesení …členy všech rozborových komisí… 
 
Hlasování: 35:0:5 – schváleno. 

 

Bc. Nováčková – návrh do výše schváleného usnesení doplnit i členy kontrolního výboru. 
 
Bc. Bednář, Bc. Nováčková, Mgr. Foldynová, Mgr. Hrabovská,  p. Odstrčil, Bc. Hűbner, 
MBA, Ing. Šimík, Bc. Smoleň - diskuse k personálnímu obsazení rozborových komisí, 
zastoupení členů výborů a komisí, odložení materiálu, projednat na schůzce politických klubů 
– nemusí být usnesení, možnost hlásit se k účasti do rozborových komisí. 
 
Bc. Bednář – návrh na revokaci usnesení. 
 
Hlasováním: 37:0:1 – schváleno. 
 

 
 
Bc. Bednář – návrh Ing. Breškovce, na vyvěšení vlajky Evropské unie na budově úřadu  
po dobu členství v EU. 
 
Mgr. Dohnal, Mgr. Mentlík, p. Mouka, Ing. Netočný, Ing. Breškovec – diskuse k vyvěšení 
vlajek EU a ČR. 
 
Bc. Bednář – hlasování o návrhu. 
 
Hlasování: 6:9:23 – neschváleno. 
 

 
 
Bc. Bednář – příští zasedání se uskuteční 10.09.2020 od 13.00 hodin. 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 zasedání ukončil.  
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu od č. usnesení 0207/ZMOb-
JIH/1822/9 do č. usnesení 0239/ZMOb-JIH/1822/9 a výsledky hlasování jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Jana Zjavková:  
datum:    17.06.2020 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
Ing. Vlasta Gazdová     Irena Bláhová 
datum:       datum:  


