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

 

Zápis 

                                                                      
                                                                                                                              Č.j. MOaP/043718/19 

Zápis 

z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 10.06.2019 

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

Předsedající: Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

Přítomno: 32 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) 

Omluveni: JUDr. Lukáš Jansa, Vladimír Redl, MUDr. Pavel Šestořád 

 od 16:15 hod. omluven Ing. Jiří Havlíček 

Neomluveni: - 

Zahájení: 15:00 hodin 

Přestávka: 15:15 – 15:20 hodin 

Ukončení: 16:30 hodin 

Zapisovatelka: Bc. Petra Karlová 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Strádalová a Jiří Malášek 

 Hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

U hlasování nepřítomen Mgr. Petr Kuś a Maxmilián Šimek. 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0109/ZMOb1822/5/19  Souhlas s pořízením videozáznamu 

0110/ZMOb1822/5/19 01/VED/01 Zpráva o činnosti Policie České republiky v roce 2018 

0111/ZMOb1822/5/19 01/VED/02 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018 

 

http://espis.mmo.cz/pmoo/spsdav/moap/ORG_ZMOB_funm3750279/Local%20Settings/Temp/Dočasný%20adresář%201%20pro%20MOaP.zip/zal_160909/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Petrošová%20Jana/Dokumenty/MOaP/sablony/
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Číslo usnesení Materiál Název 

0112/ZMOb1822/5/19 01/VED/03 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 05.04.2019 do 09.05.2019 

0113/ZMOb1822/5/19 01/VED/04 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0114/ZMOb1822/5/19 02/OFR/01 Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 

0115/ZMOb1822/5/19 02/OFR/02 Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz za rok 2018 

0116/ZMOb1822/5/19 02/OFR/03 Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

na rok 2019 

0117/ZMOb1822/5/19 02/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávky 

0118/ZMOb1822/5/19 02/OFR/05 Žádost o prominutí poplatků z prodlení a úroků 

z prodlení 

0119/ZMOb1822/5/19 03/OIMH/01 Žádost o prominutí smluvní sankce společnosti 

RED BERRY, SE, se sídlem Nádražní 344/23, 

Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 01469975 

0120/ZMOb1822/5/19 04/OM/01 Žádost o koupi pozemku parc. č. 2019/6, jehož 

součástí je stavba č. p. 1759 (Jílová 15, Vaškova 25) 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

0121/ZMOb1822/5/19 04/OM/02 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 475/2 

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

ul. Tyršova) 

0122/ZMOb1822/5/19 04/OM/03 Návrh na prodej pozemku p. č. st. 1113 a části 

pozemku p. p. č. 193/4 vše v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava (lokalita Hlučínská) 

0123/ZMOb1822/5/19 04/OM/04 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2605/1 

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

Výstavní 

0124/ZMOb1822/5/19 04/OM/05 Žádost o převod vlastnictví jednotek v domě č. p. 1625 

(Jílová 11) spolu se spoluvlastnickými podíly 

na společných částech domu a pozemku 

parc. č. 2019/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

0125/ZMOb1822/5/19 04/OM/06 Návrh stanoviska k záměru prodeje části pozemku 

parc. č. 2684/2, k. ú. Moravská Ostrava (lokalita 

ul. Hornická) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0126/ZMOb1822/5/19 04/OM/07 Žádost o stanovisko k záměru města odejmout 

ze svěření budovu bez čp/če na pozemku 

parc. č. 2620/103 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a pozemky parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, 

parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7 v k. ú. Moravská 

Ostrava 

0127/ZMOb1822/5/19 04/OM/08 Žádost o koupi části pozemků parc. č. 130/12, 

parc. č. 130/13 a parc. č. 995/10 v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava (lokalita ul. Jaroňkova) 

0128/ZMOb1822/5/19 04/OM/09 Nabytí části cizího pozemku parc. č. st. 868, 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) 

0134/ZMOb1822/5/19 04/OM/10 Informace o způsobu vyřešení podání občana 

ze dne 24.05.2019 - žádost o projednání ukončení 

nájmu provozovateli Dětského ráje na ul. Sadová 

0129/ZMOb1822/5/19 05/OŠR/01 Návrh opravy usnesení č. 0086/ZMOb1822/3/19 

ze dne 25.02.2019 

0130/ZMOb1822/5/19 05/OŠR/02 Návrh opravy usnesení č. 0087/ZMOb1822/3/19 

ze dne 25.02.2019 

0131/ZMOb1822/5/19 05/OŠR/03 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání 

dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 

pro poskytovatele sociálních služeb 

0132/ZMOb1822/5/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

0133/ZMOb1822/5/19 07/OVV/02 Návrh na vydání řádu RAD 2019-05 Jednací řád 

Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 

 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 harmonogram termínů jednání orgánů městského obvodu v červenci – prosinci 2019 

 vyjádření názoru občana k situaci ohledně Dětského ráje 

 materiál č. 04/OM/10 Informace o způsobu vyřešení podání občana ze dne 24.05.2019 - žádost 

o projednání ukončení nájmu provozovateli Dětského ráje na ul. Sadová 
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Zahájení 

Starostka Ing. Ožanová zahájila zasedání zastupitelstva. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že na základě přijatého usnesení č. 0685/RMOb1822/10/19 radou 

městského obvodu dne 20.05.2019 bude zasedání živě vysíláno a bude z něj rovněž pořízen 

videozáznam. 

 

Návrh programu zasedání 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že v rámci projednávání materiálů č. 01/VED/01 a č. 01/VED/02 

jsou k zodpovězení případných dotazů přizváni zástupci Policie ČR – npor. Mgr. Karel Král, zástupce 

vedoucího OO PČR Ostrava – Přívoz, a Městské policie Ostrava – Ing. Miroslav Plaček, vedoucí oblasti 

Moravská Ostrava a Přívoz.  

Návrh starostky Ing. Ožanové: doplnit program zasedání o materiál č. 04/OM/10 Informace o způsobu 

vyřešení podání občana ze dne 24.05.2019 - žádost o projednání ukončení nájmu provozovateli 

Dětského ráje na ul. Sadová. 

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

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

U hlasování nepřítomen Maxmilián Šimek. 

 

Ověření zápisu předchozího zasedání zastupitelstva 

Starostka Ing. Ožanová konstatovala, že proti zápisu z 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

konaného dne 29.04.2019, který ověřili paní Vladimíra Dluhošová a pan Jiří Hurta, nebyly podány 

námitky. 

 

JUDr. Semerák se přihlásil s technickou připomínkou ve věci pořízení videozáznamu ze zasedání 

zastupitelstva městského obvodu, ke kterému se nestaví negativně, ale informuje, že by tato skutečnost 

měla být schválena zastupitelstvem městského obvodu a rovněž obsažena v jednacím řádu zastupitelstva 

městského obvodu a nestačí pouze přijaté usnesení rady městského obvodu. Následně proběhla diskuze. 
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Návrh starostky Ing. Ožanové: z důvodu právní jistoty hlasovat o souhlasu s pořízením videozáznamu 

ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a přijmout usnesení v tomto znění: 

Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

1) souhlasí 

  
s pořízením videozáznamu a jeho streamováním ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz dne 10.06.2019 

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

Přijato usnesení č. 0109/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 01/VED/01 

Zpráva o činnosti Policie České republiky v roce 2018 

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

Přijato usnesení č. 0110/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 01/VED/02 

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Josef Blahuta podal písemný dotaz k situaci v prostoru Prokešova náměstí (roh, kde sídlí Black Tree 

Cafe, Lahůdky Delicates apod.), kde pravidelně parkují automobily, i přesto, že se domnívá, že 

jmenovaná plocha je pro pěší. Dotazuje se, zda-li je možné zde parkovat a případně za jakých 

podmínek.  

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

Přijato usnesení č. 0111/ZMOb1822/5/19 
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Materiál č. 01/VED/03 

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 05.04.2019 do 09.05.2019 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

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

Přijato usnesení č. 0112/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 01/VED/04 

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

Přijato usnesení č. 0113/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 02/OFR/01 

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0114/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 02/OFR/02 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2018 

V rámci projednávání materiálu byla připravena prezentace předkladatele  

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

Přijato usnesení č. 0115/ZMOb1822/5/19 
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Materiál č. 02/OFR/03 

Návrh na rozpočtové opatření č. 5/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
na rok 2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 23, proti 0, zdržel/lo se 9, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0116/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 02/OFR/04 

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávky 

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

Přijato usnesení č. 0117/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 02/OFR/05 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení 

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

Přijato usnesení č. 0118/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 03/OIMH/01 

Žádost o prominutí smluvní sankce společnosti RED BERRY, SE, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 
150 00 Praha 5, IČ 01469975 

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

Přijato usnesení č. 0119/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/01 

Žádost o koupi pozemku parc. č. 2019/6, jehož součástí je stavba č. p. 1759 (Jílová 15, Vaškova 25) 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 22, proti 0, zdržel/lo se 10, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0120/ZMOb1822/5/19 
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Materiál č. 04/OM/02 

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 475/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tyršova) 

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

Přijato usnesení č. 0121/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/03 

Návrh na prodej pozemku p. č. st. 1113 a části pozemku p. p. č. 193/4 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
(lokalita Hlučínská) 

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

Přijato usnesení č. 0122/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/04 

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2605/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita Výstavní 

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

Přijato usnesení č. 0123/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/05 

Žádost o převod vlastnictví jednotek v domě č. p. 1625 (Jílová 11) spolu se spoluvlastnickými podíly 
na společných částech domu a pozemku parc. č. 2019/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přijato usnesení č. 0124/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/06 

Návrh stanoviska k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2684/2, k. ú. Moravská Ostrava (lokalita 
ul. Hornická) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 
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Ing. Adámek informoval o vzniku nepovolené stavby – vydláždění části úseku na ul. Hornická a vznesl 

dotaz, jakým způsobem se tato situace řeší. Místostarostka Ing. Vaňková odpověděla, 

že se v současnosti dohledává, kdo stavbu provedl. Starostka Ing. Ožanová informovala, že v případě 

protiprávního jednání, se tím bude zabývat příslušný odbor úřadu městského obvodu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0125/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/07 

Žádost o stanovisko k záměru města odejmout ze svěření budovu bez čp/če na pozemku parc. č. 2620/103 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a pozemky parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6 
a parc. č. 192/7 v k. ú. Moravská Ostrava 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 21, proti 6, zdržel/lo se 5, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0126/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/08 

Žádost o koupi části pozemků parc. č. 130/12, parc. č. 130/13 a parc. č. 995/10 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
(lokalita ul. Jaroňkova) 

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

Přijato usnesení č. 0127/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/09 

Nabytí části cizího pozemku parc. č. st. 868, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Ibsenova) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 20, proti 0, zdržel/lo se 12, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0128/ZMOb1822/5/19 



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

 

            10/12 

Materiál č. 05/OŠR/01 

Návrh opravy usnesení č. 0086/ZMOb1822/3/19 ze dne 25.02.2019 

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

Přijato usnesení č. 0129/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/02 

Návrh opravy usnesení č. 0087/ZMOb1822/3/19 ze dne 25.02.2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0130/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/03 

Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace ze státního rozpočtu na rok 2019 
pro poskytovatele sociálních služeb 

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

Přijato usnesení č. 0131/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 07/OVV/01 

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

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

Ing. Macháček v souvislosti s předloženým materiálem požádal o sdělení cen jednotlivých znaleckých 

posudků odborníků na umění ve veřejném prostoru. Starostka Ing. Ožanová informovala, že bude 

odpovězeno písemně. 

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

Přijato usnesení č. 0132/ZMOb1822/5/19 
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Materiál č. 07/OVV/02 

Návrh na vydání řádu RAD 2019-05 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

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

Přijato usnesení č. 0133/ZMOb1822/5/19 

 

Materiál č. 04/OM/10 

Informace o způsobu vyřešení podání občana ze dne 24.05.2019 - žádost o projednání ukončení nájmu 
provozovateli Dětského ráje na ul. Sadová 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

JUDr. Lukáš Semerák požádal o zaslání znění dohody o ukončení nájmu prostřednictvím e-mailu. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že odbor majetkový zmíněnou dohodu členům zastupitelstva zašle. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 20, proti 0, zdržel/lo se 10, nehlasoval/lo 2. 

Přijato usnesení č. 0134/ZMOb1822/5/19 

 

Různé: 

1. Josef Blahuta vznesl písemný dotaz, zda-li existuje plán revitalizace prostoru „Indiánského 

městečka“ týkající se vzrostlých stromů, případně, zda je možno provést v nejnutnějších 

případech potřebné zásahy na dřevinách nebo posoudit danou situaci přímo na místě. Následně 

proběhla diskuze. 
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2. Josef Blahuta vznesl dotaz, jakým způsobem jsou poskytnuta parkovací stání pro zaměstnance 

Orchard Office complex na sídlišti Fifejdy (vedle bývalého Kulturního zařízení GAMA). 

Ing. Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství, informoval, že parkování je 

v současnosti řešeno nájmem. 

3. Starostka Ing. Ožanová informovala, že v souladu s nově vydaným jednacím řádem 

zastupitelstva městského obvodu nebyla podána žádná přihláška občana do rozpravy. 

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

 

Rozprava a odpovědi v rámci 5. 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 

 
  

Mgr. Hana Strádalová v. r. Jiří Malášek v. r. 

ověřovatelka 

 

ověřovatel 

 


