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

 

Zápis 

                                                                      

Zápis 

z 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 29.04.2019 

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

Předsedající: Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

Přítomno: 34 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) 

Omluveni: - 

Neomluveni: Maxmilián Šimek 

Zahájení: 15:00 hodin 

Přestávka: 16:02 – 16:12 hodin 

Ukončení: 17:00 hodin 

Zapisovatelka: Bc. Petra Karlová 

Ověřovatelé zápisu: Vladimíra Dluhošová a Jiří Hurta 

 Hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

U hlasování nepřítomen Bc. Jodlovski a JUDr. Lukáš Semerák. 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0092/ZMOb1822/4/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 01.02.2019 do 04.04.2019 

0093/ZMOb1822/4/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0094/ZMOb1822/4/19 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

0095/ZMOb1822/4/19 02/OFR/02 Žádost o prominutí úroků z prodlení 

0096/ZMOb1822/4/19 02/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0097/ZMOb1822/4/19 03/OIMH/01 Návrh na vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině 

Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, 

příspěvkové organizace 

0098/ZMOb1822/4/19 04/OM/01 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1526/1 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Kochanova) 

0099/ZMOb1822/4/19 04/OM/02 Žádost o svěření pozemku parc. č. 1581/76 

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

ul. Repinova) 

0100/ZMOb1822/4/19 04/OM/03 Návrh na prodej pozemku parc. č. 957/4 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) 

0101/ZMOb1822/4/19 04/OM/04 Návrh záměru města prodat pozemky v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, lokalita Bachmačská 

0108/ZMOb1822/4/19 04/OM/05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací v rámci stavby „Rekonstrukce JINDŘICH 

CENTER“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

(lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) 

0102/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/01 Návrh na podání žádostí o poskytnutí dotací 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

pro projekty Infrastruktura ZŠ III. 

0103/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/02 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace 

ze Státního fondu kinematografie pro projekt „Obnova 

digitální promítací techniky Minikina kavárna“ 

0104/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/03 Aktualizace projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - 

XI. etapa, část A“ 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0105/ZMOb1822/4/19 05/OŠR/04 Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině ZŠ 

a MŠO, Ostrčilova 10, PO, IČ 61989037 

0106/ZMOb1822/4/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

0107/ZMOb1822/4/19 07/OVV/02 Návrh na změnu složení Finančního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

 

 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 

 materiál č. 07/OVV/02 Návrh na změnu složení Finančního výboru Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zahájení 

Starostka Ing. Ožanová zahájila zasedání zastupitelstva. 

 

Návrh programu zasedání 

Návrh starostky Ing. Ožanové: projednání materiálu č. 04/OM/05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě darovací v rámci stavby „Rekonstrukce JINDŘICH CENTER“ v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) pevně zařadit na 16:15 hod. z důvodu sjednané 

prezentace zástupců investora na tuto dobu. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: materiál č. 04/OM/05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

darovací v rámci stavby „Rekonstrukce JINDŘICH CENTER“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) a materiál č. 05/OŠR/01 Návrh na podání žádostí o poskytnutí dotací 

z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty Infrastruktura ZŠ III. předložit 

s předkladem. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: programu zasedání upravit u materiálu č. 05/OŠR/03 Aktualizace 

projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A“ předkladatele na starostku městského obvodu. 
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Návrh starostky Ing. Ožanové: stáhnout z programu zasedání tiskové opravy usnesení 

č. 0086/ZMOb1822/3/19 a č. 0087/ZMOb1822/3/19 ze dne 25.02.2019 z důvodu předložení oprav výše 

uvedených usnesení jako samostatných materiálů na dalším zasedání zastupitelstva. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: program zasedání doplnit o materiál č. 07/OVV/02 Návrh na změnu 

složení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

který byl předložen na stůl. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit aktualizovaný a upravený program zasedání zastupitelstva. 

Hlasovalo pro 32, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

U hlasování nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák. 

 

Ověření zápisu předchozího zasedání zastupitelstva 

Starostka Ing. Ožanová konstatovala, že proti zápisu z 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

konaného dne 25.02.2019, který ověřili paní Vladimíra Dluhošová a pan Josef Blahuta, nebyly podány 

námitky. 

 

Materiál č. 01/VED/01 

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 01.02.2019 do 04.04.2019 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Ing. Bernfeldová v rámci rozpravy požádala o zařazení činností radních městského obvodu do materiálu. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že tento návrh bude projednán po bodu různé. 

Mgr. Sylvie Tobiczyková požádala o sdělení, kolik finančních prostředků bylo vloženo do budovy 

bývalé ZŠ Kounicova. Starostka Ing. Ožanová informovala, že na požadavek bude odpovězeno písemně. 

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

Přijato usnesení č. 0092/ZMOb1822/4/19 
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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, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0093/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 02/OFR/01 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

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

Přijato usnesení č. 0094/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 02/OFR/02 

Žádost o prominutí úroků z prodlení 

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

Přijato usnesení č. 0095/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 02/OFR/03 

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

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

Přijato usnesení č. 0096/ZMOb1822/4/19 
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Materiál č. 03/OIMH/01 

Návrh na vydání Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, 
příspěvkové organizace 

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

Přijato usnesení č. 0097/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 04/OM/01 

Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1526/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Kochanova) 

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

Přijato usnesení č. 0098/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 04/OM/02 

Žádost o svěření pozemku parc. č. 1581/76 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Repinova) 

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

Přijato usnesení č. 0099/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 04/OM/03 

Návrh na prodej pozemku parc. č. 957/4 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) 

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

Přijato usnesení č. 0100/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 04/OM/04 

Návrh záměru města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita Bachmačská 

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

Přijato usnesení č. 0101/ZMOb1822/4/19 
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Materiál č. 05/OŠR/01 

Návrh na podání žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu 
pro projekty Infrastruktura ZŠ III. 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

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

Přijato usnesení č. 0102/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/02 

Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu kinematografie pro projekt „Obnova 
digitální promítací techniky Minikina kavárna“ 

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

Přijato usnesení č. 0103/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/03 

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

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

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

Přijato usnesení č. 0104/ZMOb1822/4/19 
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Materiál č. 05/OŠR/04 

Návrh na vydání dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO, IČ 61989037 

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

Přijato usnesení č. 0105/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 07/OVV/01 

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

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

Přijato usnesení č. 0106/ZMOb1822/4/19 

 

Materiál č. 07/OVV/02 

Návrh na změnu složení Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

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

Přijato usnesení č. 0107/ZMOb1822/4/19 

 

Různé: 

1. Ing. Adámek písemně předložil požadavek na zveřejnění všech posudků předních českých 

odborníků na umění ve veřejném prostoru, jež rada městského obvodu oslovila a na základě 

kterých bylo přijato usnesení č. 0439/RMOb1822/8/19.  

2. Ing. Adámek písemně požádal o sdělení, jakým způsobem bude rada městského obvodu 

postupovat u dalších uměleckých děl ve veřejném prostoru na území městského obvodu, 

které nebyly instalovány na základě architektonicko-výtvarné, či veřejné, soutěže. 
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3. Ing. Bernfeldová vznesla dotaz, proč nebyla představena nová interní auditorka úřadu městského 

obvodu v rámci úvodního představování nového vedoucího odboru majetkového. Starostka 

Ing. Ožanová odpověděla, že zastupitelstvo není seznamováno s každým novým zaměstnancem 

úřadu a interní auditor na rozdíl od vedoucích odborů ani není dle jednacího řádu zastupitelstva 

povinen se jeho zasedání účastnit. V případě, že se interní auditorka zasedání zastupitelstva 

zúčastní, bude představena. 

4. Ing. Bernfeldová informovala, že v rámci komise pro obnovu Přívozu byla otevřena diskuze 

týkající se problematiky aplikace „čistáOVA“. Členové komise se shodli, že původní aplikace 

„Čistota a pořádek“ byla uživatelsky přívětivější a usnesením doporučili radě městského obvodu 

se k původní verzi aplikace vrátit. Ing. Bernfeldová se dotázala, zda usnesení komise obdrželi 

všichni členové rady městského obvodu. Místostarosta Ing. Řeha informoval, že i přes 

marginální rozdíly mezi výše uvedenými aplikacemi, je nelogické udržovat funkčnost obou 

aplikací zároveň. Dále informoval, že komise pro otevřenou radnici v současnosti řeší nový, 

komplexnější, systém „Mobilní rozhlas“, který by mohl stávající aplikaci nahradit. Tento projekt 

je však prozatím ve fázi přípravy. Starostka Ing. Ožanová informovala, že návrhy vzešlé 

z komisí rady městského jsou vždy přinejmenším diskutovány na poradách vedení. 

5. Mgr. Tobiczyková vznesla dotaz, za jakým účelem se upravuje pozemek č. 1902/1 

na ul. Českobratrská. JUDr. Semerák informoval, že je pozemek veden jako staveniště 

a v současné době je uváděn do původního stavu. Starostka Ing. Ožanová informovala, 

že na dotaz bude odpovězeno písemně.  

6. Mgr. Tobiczyková vyjádřila svůj názor týkající se poskytované služby Senior taxi. Dle jejího 

mínění je doba využití pouze čtyři dny v týdnu krátká, vozy nejsou vytížené a občané mají 

problém s objednávkami jízd. Mgr. Antoszyková, vedoucí odboru sociálních věcí odpověděla, 

že občané se mohou objednat nejen den předem, ale i s časovou rezervou. Dále informovala, 

že vozy jsou každý den vytíženy naplno (průměrně min. 184 jízd měsíčně) a v pátky probíhá 

údržba vozidla, proto není tento den obsazován.  

 

Přihláška občana do rozpravy 

V rámci programu různé vystoupil občan města Ostravy ve věci pronajímání stánků v podchodu 

u Frýdlantských mostů a dodržování tržního řádu. 

Před jeho vystoupením starostka Ing. Ožanová informovala, že dle jednacího řádu zastupitelstva mohou 

občané vyjadřovat k projednávané věci své stanovisko jedenkrát za zasedání po dobu tří minut. 

Přestože vyjádření občana není směřováno k projednávaným věcem, nepředpokládá, 

že by zastupitelstvo nedovolilo občanovi města vystoupit ze zasedání zastupitelstva. Dále sdělila, 

že se připravuje změna jednacího řádu zastupitelstva, aby byla udělena možnost občanům vystoupit 

zahrnuta samostatně již v rámci programu zasedání, a to před nebo za bodem různé.  

Občan města se domnívá, že je v jednom ze stánků prováděna činnost prodeje bez udělení povolení. 

Plocha, na které je stánek umístěn, patří jiné společnosti, která stánek pronajímá třetí osobě, což není 

zakotveno v její nájemní smlouvě uzavřené s městským obvodem. Současná firma má pronajatý pouze 
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stánek bez místa, tudíž platí menší nájemné, což je pro vystupujícího občana, také nájemce stánku 

v podchodu u Frýdlantských mostů, likvidační, a jedná se dle jeho názoru o porušení tržního řádu.  

Místostarosta Ing. Witosz členům zastupitelstva celou situaci objasnil a sdělil, že byla tato záležitost 

postoupena na úřad městského obvodu a podrobena právnímu rozboru. Dále informoval, 

že problematika využití ploch pod Frýdlantskými mosty je v současnosti řešena v rámci porad vedení 

a návrh na komplexní řešení bude předložen jako materiál k projednání radě městského obvodu. 

 

Starostka Ing. Ožanová navrhla doplnit program zasedání o návrh předložený členkou zastupitelstva 

Ing. Bernfeldovou k materiálu „Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu“. 

Hlasování o návrhu doplnění programu zasedání: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 3, 

nehlasoval/lo 0. 

Návrh doplnění programu byl přijat. 

Starostka Ing. Ožanová citovala písemně obdržený návrh Ing. Bernfeldové na úpravu materiálu 

„Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu“ pro další zasedání: 

„Materiál Informace občanům o činnosti orgánů MOb bude informovat občany o činnostech všech 

členů rady městského obvodu.“ 

V rámci návrhu proběhla diskuze. 

Hlasování o návrhu Ing. Bernfeldové: hlasovalo pro 13, proti 2, zdržel/lo se 18, nehlasoval/lo 1. 

Návrh na doplnění materiálu „Informace občanům o činnosti orgánů MOb“ nepřijat. 

 

Materiál č. 04/OM/05 

Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací v rámci stavby „Rekonstrukce JINDŘICH 
CENTER“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) 

V rámci projednání materiálu byla připravena prezentace. Přizváni byli paní Radmila Kuzicová, 

jednatelka společnosti, pan Jan Šrámek, ředitel developerských projektů, pan Roman Kudela, projektový 

manažer, a pan Vladimír Milata ze společnosti Ateliér 38, s.r.o. 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 33, proti 0, zdržel/lo se 1, nehlasoval/lo 0. 
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Přijato usnesení č. 0108/ZMOb1822/4/19 

Starostka Ing. Ožanová závěrem poděkovala za účast všem členům zastupitelstva a ukončila zasedání 
zastupitelstva. 

 

Rozprava a odpovědi v rámci 4. 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. Jiří Hurta v. r. 

ověřovatelka 

 

ověřovatel 

 


