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

 

Zápis 

                                                                      
                                                                                                                              Č.j. MOaP/065350/19 

Zápis 

z 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 09.09.2019 

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

Předsedající: Ing. Zuzana Ožanová, starostka 

Přítomno: 32 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) 

Omluveni: MUDr. Bc. Ondřej Němeček, Ing. Vít Macháček 

Neomluveni: Ing. Kamil Tomáš 

Zahájení: 15:00 hodin 

Přestávka: 16:20 – 16:25 hodin 

 po schválení ověřovatelů bylo jednání na pár minut přerušeno z důvodu 

technické závady hlasovacího zařízení 

Ukončení: 18:00 hodin 

Zapisovatelka: Bc. Petra Karlová 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Havlíček a Robert Starý 

 Hlasovalo pro 26, proti 0, zdržel/lo se 2, nehlasoval/lo 3. 

U hlasování nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák. 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: 

Číslo usnesení Materiál Název 

0135/ZMOb1822/6/19 07/OVV/02 Návrh na vydání řádu RAD 2019-07 Jednací řád 

Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0136/ZMOb1822/6/19 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského 

obvodu za období od 10.05.2019 do 15.08.2019 

0137/ZMOb1822/6/19 04/OM/09 Žádost o koupi pozemku parc. č. 293/7 a parc. č. 293/1 

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

ul. Porážkova, Švabinského) 

0138/ZMOb1822/6/19 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0139/ZMOb1822/6/19 02/OFR/01 Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz za I. pololetí roku 2019 

0140/ZMOb1822/6/19 02/OFR/02 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

0141/ZMOb1822/6/19 02/OFR/03 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků 

z prodlení (tzv. generální pardon) 

0142/ZMOb1822/6/19 02/OFR/04 Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 

0143/ZMOb1822/6/19 02/OFR/05 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

0144/ZMOb1822/6/19 04/OM/01 Žádost o stanovisko ke svěření pozemku 

parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (ul. Hornopolní) 

0145/ZMOb1822/6/19 04/OM/02 Žádost o koupi pozemku p. č. st. 3143 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava (lokalita Božkova) 

0146/ZMOb1822/6/19 04/OM/03 Žádost o koupi pozemků parc. č. 2083/1, 

parc. č. 2084/1, parc. č. 2096/4 a části pozemku 

parc. č. 3620/4 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita Nákladní, Mariánskohorská) 

0147/ZMOb1822/6/19 04/OM/04 Žádost o koupi pozemku p. p. č. 1354 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava (lokalita Přednádraží) 

0148/ZMOb1822/6/19 04/OM/05 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2356/21 

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

Sládkova) 

0149/ZMOb1822/6/19 04/OM/06 Návrh záměru prodat jednotku č. 2897/4 v domě 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (lokalita Josefa Brabce) 

0150/ZMOb1822/6/19 04/OM/07 Žádost o prodej části pozemku p. p. č. 382/5 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Newtonova) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0151/ZMOb1822/6/19 04/OM/08 Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemek 

parc. č. 508/1, zast. pl. a nádvoří, na kterém stojí 

bytový dům č. p. 1711 ve vlastnictví žadatele 

za pozemek parc. č. 2957/28, na kterém se nachází 

stavba komunikace ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita ul. A. Macka, ul. Průmyslová) 

0152/ZMOb1822/6/19 04/OM/10 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parcela č. 1262/1, k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna, Nádražní) 

0153/ZMOb1822/6/19 04/OM/11 Žádost o koupi pozemků p. č. st. 467, p. p. č. 525, 

p. č. st. 395 a p. p. č. 1383, vše v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava (lokalita ul. Terezy Novákové) 

0154/ZMOb1822/6/19 04/OM/12 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1004/3, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Sadová) 

0155/ZMOb1822/6/19 04/OM/13 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 452/11, 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Waldorfské školy) 

0156/ZMOb1822/6/19 04/OM/14 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 3636/1 

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

ul. Pohraniční, Místecká) 

0157/ZMOb1822/6/19 04/OM/15 Žádost o koupi pozemku parc. č. 1289/29, 

jehož součástí je budova bez č. p. a části pozemku 

parc. č. 1289/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita vnitroblok Českobratrská) 

0158/ZMOb1822/6/19 04/OM/16 Žádost o stanovisko k záměru města prodat část 

pozemku parc. č. 3479/4 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (lokalita ul. Pivovarská, Vojanova) 

0159/ZMOb1822/6/19 04/OM/17 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky 

parc. č. 1080/2 a parc. č. 1080/10, k. ú. Moravská 

Ostrava (lokalita ul. Suchardova) 

0160/ZMOb1822/6/19 04/OM/18 Žádost o stanovisko k záměru města odejmout 

pozemek parc. č. 461/2 a vykoupit na něm stojící 

budovu občanské vybavenosti č. p. 3338, 

vše k. ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví cizího 

vlastníka (lokalita ul. Zámecká) 

0161/ZMOb1822/6/19 04/OM/19 Žádost o koupi pozemku parc. č. 3010/3 

k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Válcovní) 
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Číslo usnesení Materiál Název 

0162/ZMOb1822/6/19 04/OM/20 Žádost o stanovisko k záměru města bezúplatně nabýt 

pozemek parc. č. 2379/27, k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava a svěřit jej městskému obvodu (lokalita 

ul. Hornopolní) 

0163/ZMOb1822/6/19 04/OM/21 Návrh na prodej pozemku parc. č. 295/3, 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 

ul. Brandlova) 

0164/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/01 Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz do Místní agendy 21 

0165/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/02 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

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

0166/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/03 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 - 2. kolo 

0167/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/04 Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu 

SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické 

výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích 

aktivit v roce 2019 - 2. kolo 

0168/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/05 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 

ze státního rozpočtu na rok 2020 pro poskytovatele 

sociálních služeb 

0169/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/06 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování 

projektu „Terénní práce 2020“ 

0170/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/07 Individuální žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava, 

IČ 00561916, o poskytnutí mimořádné investiční 

dotace 

0171/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/09 Aktualizace projektů „Spoznajme sa navzájom“ 

a „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

0172/ZMOb1822/6/19 05/OŠR/10 Návrh na zrušení Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

0173/ZMOb1822/6/19 07/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, 

připomínky a podněty podané členy zastupitelstva 

městského obvodu 

Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato: 

Materiál Název  

05/OŠR/08 Žádost o peněžitý dar 
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Zahájení 

Starostka Ing. Ožanová zahájila zasedání zastupitelstva. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že zasedání zastupitelstva bude živě vysíláno, ale až jakmile bude 

schválen nový jednací řád zastupitelstva. Ze zasedání bude rovněž pořízen zvukový a audiovizuální 

záznam. Tyto záznamy budou upraveny dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

Starostka Ing. Ožanová představila nově jmenovanou ředitelku Centra kultury a vzdělávání PhDr. Pavlu 

Filákovou, DiS. 

 

Návrh programu zasedání 

Starostka Ing. Ožanová uvedla, že z důvodu pořízení audiovizuálního záznamu navrhuje jako první 

v pořadí projednat materiál č. 07/OVV/02 Návrh na vydání řádu RAD 2019-07 Jednací řád 

Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že k materiálu č. 04/OM/09 Žádost o koupi pozemku parc. č. 293/7 

a parc. č. 293/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Porážkova, Švabinského) 

je připravena prezentace. Zástupci společnosti ette capital, a.s., Ing. Radim Hofrichter a pan Daniel Barč 

jsou přizváni na 15:30 hodin. Uvedený bod navrhla pevně zařadit na tuto dobu. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že k materiálu č. 05/OŠR/01 Zapojení městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz do Místní agendy 21 je připravena prezentace předkladatele a Mgr. Jana 

Horáka, zaměstnance Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odboru strategického 

rozvoje, školství a volnočasových aktivit. 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že materiál č. 04/OM/09 Žádost o koupi pozemku parc. č. 293/7 

a parc. č. 293/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Porážkova, Švabinského) a materiál 

č. 05/OŠR/01 Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do Místní agendy 21 budou 

předloženy s předkladem. 

Ing. Adámek se přihlásil s technickou připomínkou ve věci nesouladu vložených materiálů na vzdáleném 

úložišti. Starostka Ing. Ožanová požádala o zajištění důslednější kontroly úplnosti vkládaných materiálů 

v rámci jejich distribuce. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: schválit program zasedání zastupitelstva. 

Hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

U hlasování nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák. 
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Ověření zápisu předchozího zasedání zastupitelstva 

Starostka Ing. Ožanová konstatovala, že proti zápisu z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu 

konaného dne 10.06.2019, který ověřili Mgr. Hana Strádalová a pan Jiří Malášek, nebyly podány 

námitky. 

 

Dotazy, připomínky a podněty občanů: 

Starostka Ing. Ožanová informovala, že v rámci bodu různé bude projednána obdržená přihláška občana 

do rozpravy. 

 

Materiál č. 07/OVV/02 

Návrh na vydání řádu RAD 2019-07 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

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

Přijato usnesení č. 0135/ZMOb1822/6/19 

U hlasování nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák. 

 

Materiál č. 01/VED/01 

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 10.05.2019 do 15.08.2019 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

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

Přijato usnesení č. 0136/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 04/OM/09 

Žádost o koupi pozemku parc. č. 293/7 a parc. č. 293/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 
ul. Porážkova, Švabinského) 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

V rámci projednávání materiálu byla připravena prezentace zástupců společnosti ette capital, a.s., 

Ing. Radima Hofrichtera a pana Daniela Barče. 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů 

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

Přijato usnesení č. 0137/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 01/VED/02 

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. 0138/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 02/OFR/01 

Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2019 

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

Přijato usnesení č. 0139/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 02/OFR/02 

Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 

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

Přijato usnesení č. 0140/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 02/OFR/03 

Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení (tzv. generální pardon) 

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

Přijato usnesení č. 0141/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 02/OFR/04 

Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 

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

Přijato usnesení č. 0142/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 02/OFR/05 

Žádost o prominutí poplatků z prodlení 

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

Přijato usnesení č. 0143/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/01 

Žádost o stanovisko ke svěření pozemku parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Hornopolní) 

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

Přijato usnesení č. 0144/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/02 

Žádost o koupi pozemku p. č. st. 3143 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Božkova) 

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

Přijato usnesení č. 0145/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 04/OM/03 

Žádost o koupi pozemků parc. č. 2083/1, parc. č. 2084/1, parc. č. 2096/4 a části pozemku parc. č. 3620/4 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nákladní, Mariánskohorská) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 29, proti 0, zdržel/lo se 3, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0146/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/04 

Žádost o koupi pozemku p. p. č. 1354 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Přednádraží) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 28, proti 0, zdržel/lo se 4, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0147/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/05 

Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2356/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Sládkova) 

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

Přijato usnesení č. 0148/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/06 

Návrh záměru prodat jednotku č. 2897/4 v domě včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Josefa Brabce) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 28, proti 1, zdržel/lo se 3, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0149/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/07 

Žádost o prodej části pozemku p. p. č. 382/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Newtonova) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 27, proti 0, zdržel/lo se 5, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0150/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 04/OM/08 

Žádost o stanovisko k záměru města směnit pozemek parc. č. 508/1, zast. pl. a nádvoří, na kterém stojí 
bytový dům č. p. 1711 ve vlastnictví žadatele za pozemek parc. č. 2957/28, na kterém se nachází stavba 
komunikace ve vlastnictví statutárního města Ostravy, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(lokalita ul. A. Macka, ul. Průmyslová) 

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

Přijato usnesení č. 0151/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/10 

Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parcela č. 1262/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (lokalita ul. 30. dubna, Nádražní) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 28, proti 0, zdržel/lo se 3, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0152/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/11 

Žádost o koupi pozemků p. č. st. 467, p. p. č. 525, p. č. st. 395 a p. p. č. 1383, vše v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava (lokalita ul. Terezy Novákové) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Pozměňující návrh Ing. Bernfeldové: bod 2) návrhu usnesení doplnit o upřesnění kritérií výběrového 

řízení: 

2) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemky p. č. st. 467, zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 525, zahrada, p. č. st. 395, zastavěná plocha a nádvoří, a p. p. č. 1383, ostatní 

plocha, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za podmínky realizace výběru kupujícího 

formou výběrového řízení, přičemž kritériem výběru kupujícího bude: 

a) nabízená výše kupní ceny 

b) způsob využití prodávaných pozemků kupujícím vůči stávající bytové zástavě 
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Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 31, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0153/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/12 

Návrh na prodej pozemku parc. č. 1004/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Sadová) 

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

Přijato usnesení č. 0154/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/13 

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 452/11, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Waldorfské školy) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 2. 

Přijato usnesení č. 0155/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/14 

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 3636/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita 
ul. Pohraniční, Místecká) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

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

Přijato usnesení č. 0156/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/15 

Žádost o koupi pozemku parc. č. 1289/29, jehož součástí je budova bez č. p. a části pozemku 
parc. č. 1289/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita vnitroblok Českobratrská) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 22, proti 0, zdržel/lo se 9, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0157/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 04/OM/16 

Žádost o stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. č. 3479/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (lokalita ul. Pivovarská, Vojanova) 

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

Přijato usnesení č. 0158/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/17 

Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. č. 1080/2 a parc. č. 1080/10, k. ú. Moravská 
Ostrava (lokalita ul. Suchardova) 

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

Přijato usnesení č. 0159/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/18 

Žádost o stanovisko k záměru města odejmout pozemek parc. č. 461/2 a vykoupit na něm stojící budovu 
občanské vybavenosti č. p. 3338 vše k. ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví cizího vlastníka (lokalita 
ul. Zámecká) 

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

Přijato usnesení č. 0160/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/19 

Žádost o koupi pozemku parc. č. 3010/3 k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Válcovní) 

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

Přijato usnesení č. 0161/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 04/OM/20 

Žádost o stanovisko k záměru města bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 2379/27, k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava a svěřit jej městskému obvodu (lokalita ul. Hornopolní) 

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

Přijato usnesení č. 0162/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 04/OM/21 

Návrh na prodej pozemku parc. č. 295/3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Brandlova) 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 30, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 2. 

Přijato usnesení č. 0163/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/01 

Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do Místní agendy 21 

Předneseno úvodní slovo předkladatele 

V rámci projednávání materiálu byla připravena prezentace předkladatele a Mgr. Jana Horáka, 

pracovníka Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru strategického rozvoje, školství 

a volnočasových aktivit. 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

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

Přijato usnesení č. 0164/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 05/OŠR/02 

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

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

Přijato usnesení č. 0165/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/03 

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 - 2. kolo 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Mgr. Kučera se přihlásil s technickou připomínkou ve věci nesouladu popisu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

Pozměňující návrh Ing. Adámka: schválit upravený návrh usnesení se zachováním návrhů kulturní 

komise ve věci výše poskytovaných dotací. 

Hlasování o pozměněném návrhu usnesení: hlasovalo pro 14, proti 8, zdržel/lo se 9, nehlasoval/lo 1. 

Návrh starostky Ing. Ožanové: hlasovat o původním návrhu znění usnesení. 

Hlasování o původním předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 18, proti 1, zdržel/lo se 12, 

nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0166/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/04 

Návrh na poskytnutí programových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP, pro oblast sportu, ekologické 
výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit v roce 2019 - 2. kolo 

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

Přijato usnesení č. 0167/ZMOb1822/6/19 
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Materiál č. 05/OŠR/05 

Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 pro poskytovatele 
sociálních služeb 

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

Přijato usnesení č. 0168/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/06 

Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Terénní práce 2020“ 

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

Přijato usnesení č. 0169/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/07 

Individuální žádost Tělovýchovné jednoty Ostrava, IČ 00561916, o poskytnutí mimořádné investiční 
dotace 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Návrh místostarostky Mgr. Pataky: varianta A 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení ve variantě A: hlasovalo pro 26, proti 0, zdržel/lo se 5, 

nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0170/ZMOb1822/6/19 

 

Materiál č. 05/OŠR/08 

Žádost o peněžitý dar 

Rozprava 

Zodpovězeny dotazy členů zastupitelstva 

Návrh Ing. Adámka: varianta A 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení ve variantě A: hlasovalo pro 10, proti 6, zdržel/lo se 15, 

nehlasoval/lo 1. 

JUDr. Jansa oznámil problém s technickým zařízením při hlasování. Výsledek hlasování nebyl 

zpochybněn, hlasování nebylo opakováno. 

Návrh místostarostky Mgr. Pataky: varianta B 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení ve variantě B: hlasovalo pro 16, proti 10, zdržel/lo se 5, 

nehlasoval/lo 1. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Materiál č. 05/OŠR/09 

Aktualizace projektů „Spoznajme sa navzájom“ a „Se seniory od Ostravy po Čadcu“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 28, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 1. 

Přijato usnesení č. 0171/ZMOb1822/6/19 

U hlasování nepřítomni Ing. Petra Bernfeldová, JUDr. Lukáš Semerák, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

 

Materiál č. 05/OŠR/10 

Návrh na zrušení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 22, proti 5, zdržel/lo se 2, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0172/ZMOb1822/6/19 

U hlasování nepřítomni Ing. Petra Bernfeldová, JUDr. Lukáš Semerák, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 

 

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 29, proti 0, zdržel/lo se 0, nehlasoval/lo 0. 

Přijato usnesení č. 0173/ZMOb1822/6/19 

U hlasování nepřítomni Ing. Petra Bernfeldová, JUDr. Lukáš Semerák, Mgr. Radim Žebrák, Ph.D. 
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Různé: 

Informace, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva: 

1. Ing. Adámek vznesl dotazy týkající se pořizovaného audiovizuálního záznamu, a to: způsob výběru 

dodavatele, jeho název a plánovanou délku spolupráce. Ing. Mučková, vedoucí odboru vnitřních 

věcí, odpověděla, že dodavatelem je firma KUMI – ELECTRONIC, spol. s r. o., která byla 

doporučena komisí pro otevřenou radnici. Starostka Ing. Ožanová doplnila, že Zastupitelstvo 

města Ostravy bude svá zasedání rovněž nahrávat prostřednictvím svého zařízení. Na základě 

jejich zkušeností pak bude posouzena a projednána možnost využití nahrávacího zařízení 

Magistrátu města Ostravy. 

2. Josef Blahuta informoval o problémovém výskytu holubů na území městského obvodu. 

Rovněž se dotázal na způsob výběru subjektu, který se postará o jejich likvidaci. Místostarosta 

Ing. Řeha informoval, že tato záležitost spadá do kompetence města Ostravy. 

3. Vladimíra Dluhošová požádala starostku Ing. Ožanovou, aby apelovala na místní složky policie 

ve věci parkování na rohu Prokešova náměstí, která je označena jako zóna pro pěší a přesto 

zde neustále parkují osobní automobily. Starostka Ing. Ožanová přislíbila, že o této skutečnosti 

bude informovat na příštím jednání emergenčních složek. 

4. Mgr. Tobiczyková informovala o požadavcích občanů týkajících se problému volného pobíhání psů 

po centru města Ostravy a jízdy kol na chodnících. Starostka Ing. Ožanová přislíbila, že o těchto 

skutečnostech bude informovat na příštím jednání emergenčních složek. 

Dotazy, připomínky a podněty občanů: 

1. Občan M. Ř. se vyjádřil ve věci parkovacích zón Fifejdy III a Šalamouna. Dle jeho názoru nejsou 

parkovací zóny zřizovány ve prospěch obyvatel těchto lokalit. Dále požádal o sdělení, na základě 

jakých podkladů vznikají rozhodnutí pro vytvoření parkovacích zón, zda-li existují vyhodnocení 

funkčnosti jejich zavedení, vyhodnocení spokojenosti občanů a celkové užitečnosti těchto 

opatření. Místostarosta Ing. Witosz panu M. Ř. odpověděl, že proces plánování vzniku 

parkovacích zón je provázen analýzami a projednáváním, je však zapotřebí zlepšovat 

technologické a administrativní zázemí a realizovat nové výstavby z důvodu navýšení kapacit, 

aby se zajistila vyšší kvalita poskytovaných služeb a spokojenost občanů. Starostka Ing. Ožanová 

příspěvek doplnila o sdělení, že městský obvod apeluje na zvážení změny ustanovení zákona, 

aby byla zajištěna větší možnost správy těchto záležitostí samosprávy.  

Starostka Ing. Ožanová závěrem poděkovala za účast všem členům zastupitelstva a ukončila zasedání 
zastupitelstva. 
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Rozprava a odpovědi v rámci 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu jsou obsaženy v 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 – Písemně podané návrhy, připomínky a podněty občanů (přihlášky do rozpravy), 

Příloha č. 5 – Návrhové lístky 

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 

Dne _____________ 

předsedající 

Dne _____________ 
  

Ing. Jiří Havlíček v. r. Robert Starý v. r. 

ověřovatel 

Dne _____________ 

ověřovatel 

Dne _____________ 


