
Statutární město Ostrava 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 

 

Zápis 

                                                                      

Zápis 

z 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 25.02.2019 

Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava  

Předsedající: Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

Přítomno: 34 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) 

Omluveni: Robert Starý 

Neomluveni: - 

Zahájení: 15:00 hodin 

Přestávka: 15:51 – 16:01 hodin 

Ukončení: 16:45 hodin 

Zapisovatelka: Bc. Petra Karlová 

Ověřovatelé zápisu: Vladimíra Dluhošová a Josef Blahuta 

 Hlasovalo pro 28, proti 0, zdržel/lo se 2, nehlasoval/lo 0. 

U hlasování nepřítomen Jiří Malášek, JUDr. Lukáš Semerák, 

Mgr. Hana Strádalová a Maxmilián Šimek. 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0064/ZMOb1822/3/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 26.11.2018 do 31.01.2019 

0065/ZMOb1822/3/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0066/ZMOb1822/3/19 01/VED/03 Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti 

za rok 2018 

0067/ZMOb1822/3/19 01/VED/04 Návrh na vydání zásad ZAS 2019-02 Zásady 

pro poskytování peněžitého plnění členům výborů 

Zastupitelstva/komisí Rady městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, kteří nejsou členy 

zastupitelstva městského obvodu 

0068/ZMOb1822/3/19 02/OFR/01 Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2018 

0069/ZMOb1822/3/19 02/OFR/02 Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2018 

0070/ZMOb1822/3/19 02/OFR/03 Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 

0071/ZMOb1822/3/19 02/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0072/ZMOb1822/3/19 04/OM/01 Žádost o koupi pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pod stavbami garáží bez čp/če ve vlastnictví cizího 

vlastníka 

0073/ZMOb1822/3/19 04/OM/02 Žádost o stanovisko k záměru města vykoupit část 

pozemku parc. č. 1112/1 cizího vlastníka 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Vítězná) 

0074/ZMOb1822/3/19 04/OM/03 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek 

parcela č. 1004/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita ul. Sadová) 

0075/ZMOb1822/3/19 04/OM/04 Návrh stanoviska k záměru města prodat část pozemku 

parc. č. 3716 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita ul. Škrétova, Muglinovská) 

0076/ZMOb1822/3/19 04/OM/05 Žádost o stanovisko k záměru prodeje pozemku 

parc. č. 3576/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita ul. Švabinského) 

0077/ZMOb1822/3/19 04/OM/06 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku 

parc. č. 452/11, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál 

Waldorfské školy) 

0078/ZMOb1822/3/19 04/OM/07 Návrh na zrušení usnesení č. 0282/ZMOb1418/19/17 

ze dne 14.12.2017, návrh stanoviska k odnětí svěření 

pozemků parc. č. st. 3167 se stavbou ev. č. 662 

(rekreační chata), parc. č. 983/1 a parc. č. 983/10 

vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, a žádost 

o úhradu vynaložených nákladů 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0079/ZMOb1822/3/19 04/OM/08 Návrh záměru města prodat část pozemku p. č. st. 908 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie 

Podlipské) 

0080/ZMOb1822/3/19 04/OM/09 Žádost o prominutí smluvní pokuty 

 

0081/ZMOb1822/3/19 04/OM/10 Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemky 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy za pozemky 

ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic 

a dálnic ČR a stanovisko ke svěření nemovitých věcí 

0082/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/01 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ 

0083/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/02 Návrh změn zřizovacích listin PO 

0084/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/03 Návrh na podání žádosti o NFP pro projekt 

„Spoznajme sa navzájom“ 

0085/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/04 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt 

„Výchova ke zdraví“ 

0086/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/05 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast kultury (uměleckých 

aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního 

a ostatního umění) v roce 2019 - 1. kolo 

0087/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/06 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické 

výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích 

aktivit v roce 2019 - 1. kolo 

0088/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/07 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast sociální práce 

a vytvoření lepších životních podmínek pro zdravotně 

postižené v roce 2019 - 1. kolo 

0089/ZMOb1822/3/19 05/OŠR/08 Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci na malém 

projektu „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

realizovaného z prostředků programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika 

0090/ZMOb1822/3/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

0091/ZMOb1822/3/19 07/OVV/02 Návrh na vydání řádu RAD 2019-01 Jednací řád 

výborů Zastupitelstva městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 
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Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 doplňující informace týkající se úpravy návrhu kulturní komise radou městského obvodu 

k materiálu č. 05/OŠR/05 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, 

MOb MOaP, pro oblast kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, 

literárního a ostatního umění) v roce 2019 - 1. kolo 

 doplňující informace týkající se úpravy návrhu komise školství, sportu a volnočasových aktivit 

radou městského obvodu k materiálu č. 05/OŠR/06 Návrh na poskytnutí programových dotací 

z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově 

vzdělávacích aktivit v roce 2019 - 1. kolo  

 

Zahájení 

Starostka Ing. Ožanová zahájila zasedání zastupitelstva. 

 

Návrh programu zasedání 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit program zasedání zastupitelstva. 

Hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

U hlasování nepřítomen Jiří Malášek, JUDr. Lukáš Semerák a Maxmilián Šimek. 

 

Ověření zápisu předchozího zasedání zastupitelstva 

Starostka Ing. Ožanová konstatovala, že proti zápisu z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

konaného dne 20.12.2018, který ověřili Ing. Robert Adámek a Mgr. Sylvie Tobiczyková, nebyly podány 

námitky. 
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Střet zájmů 

Starostka Ing. Ožanová informovala o možném střetu zájmu Jiřího Botora vztahujícího se k materiálu 

č. 05/OŠR/06 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast 

kultury (uměleckých aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) 

v roce 2019 - 1. kolo zařazeného do programu zasedání zastupitelstva. 

Starostka Ing. Ožanová informovala o možném střetu zájmu Ing. Petry Bernfeldové vztahujícího 

se k materiálu č. 04/OM/06 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 452/11, 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Waldorfské školy) zařazeného do programu zasedání zastupitelstva. 

 

Materiál č. 01/VED/01 

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 26.11.2018 do 31.01.2019 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0064/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 01/VED/02 

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0065/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 01/VED/03 

Zpráva o činnosti Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na úseku přenesené působnosti 
za rok 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0066/ZMOb1822/3/19 
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Materiál č. 01/VED/04 

Návrh na vydání zásad ZAS 2019-02 Zásady pro poskytování peněžitého plnění členům výborů 
Zastupitelstva/komisí Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří nejsou členy 
zastupitelstva městského obvodu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 25, proti 3, zdržel/lo se 6, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0067/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 02/OFR/01 

Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0068/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 02/OFR/02 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0069/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 02/OFR/03 

Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0070/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 02/OFR/04 

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0071/ZMOb1822/3/19 
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Před projednáním materiálů odboru majetkového starostka Ing. Ožanová informovala, že veškeré 

tyto materiály budou z důvodu změny ve funkci vedoucího odboru majetkového schvalovány s úpravou. 

V ukládací části usnesení bude na pozici zodpovědné osoby uvedena pouze funkce beze jména.  

 

Materiál č. 04/OM/01 

Žádost o koupi pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pod stavbami garáží bez čp/če ve vlastnictví cizího 
vlastníka 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0072/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 04/OM/02 

Žádost o stanovisko k záměru města vykoupit část pozemku parc. č. 1112/1 cizího vlastníka 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 5) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0073/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 04/OM/03 

Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek parcela č. 1004/3, k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ul. Sadová) 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0074/ZMOb1822/3/19 
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Materiál č. 04/OM/04 

Návrh stanoviska k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3716 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (lokalita ul. Škrétova, Muglinovská) 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0075/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 04/OM/05 

Žádost o stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 3576/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(lokalita ul. Švabinského) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0076/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 04/OM/06 

Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 452/11, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál 
Waldorfské školy) 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0077/ZMOb1822/3/19 
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Materiál č. 04/OM/07 

Návrh na zrušení usnesení č. 0282/ZMOb1418/19/17 ze dne 14.12.2017, návrh stanoviska k odnětí svěření 
pozemků parc. č. st. 3167 se stavbou ev. č. 662 (rekreační chata), parc. č. 983/1 a parc. č. 983/10 
vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, a žádost o úhradu vynaložených nákladů 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodech 4) a 6) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 24, proti 8, zdržel/lo se 2, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0078/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 04/OM/08 

Návrh záměru města prodat část pozemku p. č. st. 908 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Žofie 
Podlipské) 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0079/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 04/OM/09 

Žádost o prominutí smluvní pokuty 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 24, proti 0, zdržel/lo se 9, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0080/ZMOb1822/3/19 
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Materiál č. 04/OM/10 

Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
za pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR a stanovisko ke svěření 
nemovitých věcí 

Návrh Ing. Adámka: v důvodové zprávě v předposledním odstavci upravit datum z původního 

„11.09.2019“ na „11.02.2018“. 

Pozměňující návrh starostky Ing. Ožanové: v bodě 3) návrhu usnesení ponechat v ukládací části 

usnesení na pozici zodpovědné osoby pouze funkci beze jména. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0081/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/01 

Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0082/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/02 

Návrh změn zřizovacích listin PO 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0083/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/03 

Návrh na podání žádosti o NFP pro projekt „Spoznajme sa navzájom“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0084/ZMOb1822/3/19 

 

 



Statutární město Ostrava Zápis 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
zastupitelstvo městského obvodu 
 

 

            11/14 

Materiál č. 05/OŠR/04 

Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Výchova ke zdraví“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0085/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/05 

Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast kultury (uměleckých 
aktivit - vizuálního, hudebního, scénického, literárního a ostatního umění) v roce 2019 - 1. kolo 

Předneseno úvodní slovo místostarostky Mgr. Pataky 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0086/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/06 

Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické 
výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit v roce 2019 - 1. kolo 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0087/ZMOb1822/3/19 
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Materiál č. 05/OŠR/07 

Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast sociální práce 
a vytvoření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené v roce 2019 - 1. kolo 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0088/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/08 

Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci na malém projektu „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 
realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0089/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 07/OVV/01 

Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 
městského obvodu 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 34, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0090/ZMOb1822/3/19 

 

Materiál č. 07/OVV/02 

Návrh na vydání řádu RAD 2019-01 Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0091/ZMOb1822/3/19 
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Různé: 

1. Starostka Ing Ožanová informovala o podnětu, dle kterého by se mělo vedení městského obvodu 

zabývat stavem komunikací na náměstí Msgre Šrámka a v přilehlém okolí. 

2. Ing. Adámek vznesl dotaz týkající se nevysouvání sloupků, které brání vjezdu do pěší zóny centra 

města. Bc. Smoleň, ředitel Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz odpověděl, 

že důvodem jejich občasného nevysouvání je jejich technický stav. Zařízení je průběžně 

ve spolupráci s odborem investic a místního hospodářství a městskou policií opravováno. 

Rovněž informoval, že z důvodu nevyhovujících technických podmínek je plánována celková 

rekonstrukce těchto sloupků. 

3. Starostka Ing. Ožanová informovala o písemném podnětu Ing. Macháčka, který požaduje 

předložit zprávu ve věci bytových a nebytových prostor k datu 01.01.2019 (celková pronajímaná 

plocha, celkové měsíční nájemné, průměrná cena nájemného m
2
/měsíc). 

4. Vladimíra Dluhošová vznesla dotaz na absenci zastoupení politického hnutí SPD v komisích rady 

městského obvodu. Starostka Ing. Ožanová odpověděla, že vedení městského obvodu se shodlo 

na kompromisu možnosti založení politického klubu o nestandardním počtu dvou členů. 

Následně proběhla diskuze. 

5. Ing. Adámek reagoval na odpověď Bc. Smoleně. Zmínil, že v poslední době nespatřil žádný 

vysunutý sloupek a dotázal se, zdali to není zapříčiněno změnou politiky ze strany vedení 

městského obvodu. Starostka Ing. Ožanová odpověděla, že se nejedná o žádnou změnu, 

a že vedení městského obvodu v této záležitosti požádalo o zvýšenou dohledovou činnost 

městskou policii, aby nedocházelo k porušování pravidel silničního provozu. 

6. Vladimíra Dluhošová reagovala na téma zastoupení politického hnutí SPD v komisích rady 

městského obvodu. Místostarosta Ing. Witosz odpověděl obsahově podobně jako starostka 

Ing. Ožanová. Následně proběhla diskuze. 

7. Ing. Bernfeldová písemně předala podnět občana městského obvodu na zvážení realizace 

rozšíření veřejného osvětlení v části mezi Novou Karolinou a Trojhalím (u Náměstí Biskupa 

Bruna) z důvodu zvýšení bezpečnosti při konání společenských a kulturních aktivit. 

8. Ing. Adámek písemně předložil požadavek o zpracování zprávy o povolených káceních stromů 

(důvody kácení, seznam a informace o realizovaných náhradních výsadbách na území městského 

obvodu). Starostka Ing. Ožanová a místostarosta Ing. Řeha reagovali v návaznosti na požadavek, 

že se v této záležitosti ve spolupráci se statutárním městem Ostrava připravuje pasportizace 

všech stromů včetně jejich geneze, která bude přístupná na webových stránkách 

„www.stromypodkontrolou.cz“.  
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Starostka Ing. Ožanová závěrem poděkovala za účast všem členům zastupitelstva a informovala 
o termínu konání 4. zasedání zastupitelstva, a to dne 29.04.2019 v 15:00 hodin v budově Nové radnice 
na Prokešově náměstí.  

Rozprava a odpovědi v rámci 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu jsou zachyceny na pořízeném 

zvukovém záznamu, který je umístěn na oficiálních webových stránkách městského obvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Listina přítomných členů zastupitelstva 

Příloha č. 2 – Písemné materiály 

Příloha č. 3 – Schválené znění přijatých usnesení 

Příloha č. 4 – Výsledky hlasování k jednotlivým návrhům usnesení 

Příloha č. 5 – Jmenný seznam hlasujících k jednotlivým bodům jednání 

  

Bc. Petra Karlová v. r. Ing. Zuzana Ožanová v. r. 

zapisovatelka 

 

předsedající 

 
  

Vladimíra Dluhošová v. r. Josef Blahuta v. r. 

ověřovatelka 

 

ověřovatel 

 


