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Přehled usnesení 104. schůze Rady městského obvodu, ze dne 17. 7. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5372/104 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5373/104 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5374/104 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5375/104 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5376/104 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5377/104 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5378/104 7. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5379/104 8. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5380/104 9. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5381/104 10. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5382/104 11. Pronájem volných míst v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5383/104 12. Úprava č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2014 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5384/104 13. Aktualizace Přílohy č. 1 Zřizovací listiny MSOJ (Bc. František Dehner, místostarosta)

5385/104 14. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. František Dehner, místostarosta)

5386/104 15. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

5387/104 16. Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

5388/104 18. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za rok 2013/2014 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5389/104 19. Informace k projektu "Dětská hřiště Ostrava-Jih" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5390/104 20. GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domu Výškovická 151/446, Výškovická 153/447,
Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

5391/104 21. Opravné rozhodnutí č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Bc. František Dehner, místostarosta)

5392/104 22. Smlouva č. 12115473 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR (Bc. František Dehner, místostarosta)

5393/104 23. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5394/104 24. Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5395/104 25. Pronájem pozemků, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní - variantní řešení (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5396/104 26. Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5397/104 27. Pronájem pozemku st. p.č. 6599 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5398/104 28. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5399/104 29. Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5400/104 30. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5401/104 31. Rozšíření účelu pronájmu stánku č. 3 v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka v
Ostravě-Hrabůvce (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5402/104 32. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy v rámci akce „Obchodní centrum ODRA – 1.
etapa“ - demolice (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5403/104 33. Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5404/104 34. Stanovisko - úprava podmínek kupní smlouvy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5405/104 35. Stanovisko k umístění prodejního stánku na pozemku p.p.č. 371/91 v k.ú. Hrabůvka na zastávce MHD
Josefa Kotase (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5406/104 36. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5407/104 37. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru  na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5408/104 38. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pacht pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)
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5409/104 39. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Břenkova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5410/104 40. Výpůjčka pozemků a přijetí budoucího daru v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova x Zajcevova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5411/104 41. Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 225/5 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5412/104 42. Záměr na prodej pozemku a jeho součásti - domu na ul. Patrice Lumumby 22,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5413/104 43. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 485/21 v k.ú. Hrabůvka ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5414/104 45. Zveřejnění záměru na prodej částí pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická - variantní řešení
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5415/104 46. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5416/104 47. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5417/104 48. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou 1 (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5418/104 49. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5419/104 50. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Gončarovova x Abramovova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5420/104 51. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5421/104 52. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5422/104 53. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5423/104 54. Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF Ing. Petrem Mokrošem - CITY, realitní
agentura (Bc. František Dehner, místostarosta)

5424/104 55. Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5425/104 56. Podnájem bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5426/104 57. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5427/104 58. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5428/104 59. Pronájem rekonstruovaného bytu v bytovém domě na ul. Edisonova 31 v O.-Hrabůvce
- variantní návrh - (Bc. František Dehner, místostarosta)

5429/104 60. Stavební úpravy v prostorách  budovy č.p. 2948, na ulici V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5430/104 61. Udělení souhlasu s umístěním označení provozovny na budově na ulici P. Lumumby 2717/1 v Ostravě-
Zábřehu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5431/104 62. Ukončení nájmu garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 49, O.-Dubina, zveřejnění záměru
na pronájem (Bc. František Dehner, místostarosta)

5432/104 63. Ukončení pronájmu výpovědí a zveřejnění záměru na pacht prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul.
Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

5433/104 64. Ukončení pronájmu výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na
ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

5434/104 65. Uzavření dodatku o vrácení přeplatku, skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o
ubytování, zaslání výzvy (Bc. František Dehner, místostarosta)

5435/104 66. Zřízení věcného břemene - služebnosti v bytovém domě na ul. Kotlářova 3197/10 v O.-Zábřehu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5436/104 67. Žádost p. Jaroslava Kalivody o prominutí pohledávky, o splátkový kalendář, o prominutí poplatku (úroku) z
prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5437/104 68. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5438/104 69. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5439/104 71. Odpis pohledávky (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5440/104 72. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5441/104 73P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.
a části III. Zásad) - Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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5442/104 74P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.
a části III. Zásad) - Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5443/104 75P. Oznámení ZŘ  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5444/104 76P. Oznámení ZŘ (dodávky, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů
a části III. Zásad) - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5445/104 77P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5446/104 78P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5447/104 79P. Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek) -GO rozvodů
vody a odpadů pro dům Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

5448/104 80P. Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel vč. odkupu čtyř starších
motorových vozidel (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5449/104 81P. Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Krestova,
Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5450/104 82P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5451/104 83P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Zpevněné plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5452/104 84P. Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení veřejné zakázky Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-
Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5453/104 85P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken na ZŠ  J. Matuška 26a,
Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5454/104 86P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna výkladců v nebytových prostorách
Domu služeb Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5455/104 87P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - GO vodovod., odpad. a plyn. rozvodů vč. připojení a měření byt. domů Průkopnická
1,3,5, O.-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5456/104 88P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Venkovní učebny při ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh a ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-
Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5457/104 89P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna plotu u ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5458/104 90. Skončení nájmu bytu dohodou (Bc. František Dehner, místostarosta)

5459/104 91. Zrušení usnesení č. 5349/103 ze dne 26.06.2014  a ukončení pronájmu prostor dohodou a zveřejnění
záměru na pronájem  prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5460/104 92. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka
34 v Ostravě-Hrabůvce (Bc. František Dehner, místostarosta)

5461/104 OR Dopis místostarosty Mgr. Radima Miklase - stanovisko k plošné regulaci provozování loterií a jiných
podobných her na území statutárního města Ostravy. (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

nepřijato 44. Zrušení části usnesení a zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

staženo 17. Návrh Obecně závazné vyhlášky o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku Statutárního
města Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

staženo 70. Zrušení usnesení č. 5349/103 ze dne 26.06.2014  a ukončení pronájmu prostor výpovědí pronajímatele a
zveřejnění záměru na pronájem  prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce
(Bc. František Dehner, místostarosta)
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5372/104  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 8 500 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření za rok 2013)
-zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 8 500  tis. Kč

5373/104  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 (rozpočtová rezerva) o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5221 o 40 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5222 o 60 tis. Kč

5374/104  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 870 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření za rok 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 1 870 tis. Kč

5375/104  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol.5137 o 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6125 o 700 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6122 o 100 tis. Kč

5376/104  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj.  navýšení o 270 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 41 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 229 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 41 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 229 tis. Kč

5377/104  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 1 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 1 200 tis. Kč

5378/104  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 6171, pol. 3121 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ  8, § 3412, pol. 6121, ORG 1090 o 300 tis. Kč
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5379/104  
8

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 17
L. M., trvale bytem Šponarova , Ostrava-Hrabůvka

5380/104  
9

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horní a Odborářská v
Ostravě-Hrabůvce a na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 27
Ž. V.bytem Adamusova , Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 10
P. V., bytem Na Obecní , Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 24
S. D. a J., bytem Fr. Lýska , Ostrava-Bělský Les

5381/104  
10

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 28, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. L. Ch.,
- PO 51, box č. 40/1 pro jednostopé vozidlo, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. G.,
dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 13, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Květoslava Miklicová, dle
důvodové zprávy,

3)
a) zveřejnit  záměr na pronájem volného místa v krytém stání pro jednostopé vozidlo na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 400,- Kč měsíčně vč. DPH,
b) zveřejnit záměry na pronájem volných míst v krytých stáních pro osobní vozidlo na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5382/104  
11

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 11, PP na ul. Vl. Vlasákové paní K. M. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 27, PP na ul. Vl. Vlasákové panu P. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 23, PP na ul. Vl. Vlasákové panu I. F. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 42, box č. 06, PP na ul. B. Václavka panu A. J. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
5) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 46, PP na ul. L. Hosáka paní R. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH.

5383/104  
12

Úprava č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2014

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2014 dle předložené důvodové zprávy.

5384/104  
13

Aktualizace Přílohy č. 1 Zřizovací listiny MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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aktualizaci Přílohy č. 1 Zřizovací listiny MSOJ k 30.6.2014
doporučuje

ji Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih ke schválení dle předložené důvodové zprávy.

5385/104  
14

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1,
příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 351.195,00 dle důvodové zprávy

5386/104  
15

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Základní škola Ostrava-Výškovice,  Srbská 2, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši Kč 2.000,00 od firmy ORC group s.r.o., Ostrava-Petřkovice, Větrov 249/12

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 60.000,00 Kč od ArcelorMittal Ostrava a.s.  dle důvodové zprávy

5387/104  
16

Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014
- Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci  dle důvodové
zprávy

5388/104  
18

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za rok 2013/2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy v MO Ostrava - Jih za rok 2013/2014

5389/104  
19

Informace k projektu "Dětská hřiště Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

předloženou informaci ke zpracování projektu "Dětská hřiště, Ostrava-Jih"
vyslovuje

nespokojenost s předloženým materiálem, s průběhem realizace projektu dětských hřišť
pověřuje

místostarostu Mgr. Radima Miklase dohledem nad realizací projektu.

5390/104  
20

GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domu Výškovická 151/446, Výškovická
153/447, Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/67/2014 ze dne 29.5.2014 na realizaci VZ 28.14 na
stavbu „GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domu Výškovická 151/446, Výškovická
153/447, Ostrava-Jih“ k provedení méněprací pod rámec nákladů SOD nutných k dokončení této zakázky.
Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku se ponižuje
konečná cena  díla 5.805.268,40 Kč na tuto zakázku o částku 124.220,00 Kč bez DPH na částku
5.681.048,40 Kč bez DPH se zhotovitelem Martin Kott, se sídlem Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín.
bere na vědomí

Ponížení částky DPH o 18.663,00 Kč na 852.157,26 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/67/2014 ze dne 29.5.2014 na realizaci „GO
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elektroinstalace v bytech a společných prostorách domu Výškovická 151/446, Výškovická 153/447,
Ostrava-Jih“
Termín: 30. 07. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/67/2014 ze dne 29.5.2014 na realizaci „GO
elektroinstalace v bytech a společných prostorách domu Výškovická 151/446, Výškovická 153/447,
Ostrava-Jih“ a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 31. 07. 2014

5391/104  
21

Opravné rozhodnutí č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Opravné rozhodnutí č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ - ZS 824 - 1199/2014 ze dne 17. 2.
2014 k projektu "Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih", které z důvodu administrativní chyby
poskytovatele dotace mění znění odstavců č. 2.1 a č. 2.3 bodu 2, části IV Rozhodnutí o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5392/104  
22

Smlouva č. 12115473 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o uzavření Smlouvy č. 12115473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi
příjemcem statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním
fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na
financování projektu "Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-" z Operačního programu Životní
prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) o přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele Česká republika
- Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na
projekt "Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-" dle přílohy č. 2  předloženého materiálu

c) o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtu u akce OPŽP č. 12115473 mezi statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu výše uvedené Smlouvy o
poskytnutí podpory a Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů

5393/104  
23

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem částí pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle geometrického
plánu č. 3034-3/2014 oddělených a nově označených jako p.p.č. 654/228 ostatní plocha, zeleň o výměře 4
m2  a  p.p.č. 654/229 ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m2, do vlastnictví stávajících spoluvlastníků
bytových jednotek  domu Bogorodského 1701/14, Ostrava - Zábřeh, za celkovou kupní cenu ve výši
5.120,- Kč, za podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč  a správního
poplatku  za vklad  do KN v zákonné výši

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků v k.ú. Zábřeh nad
Odrou

5394/104  
24

Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 2 části pozemku parc.č. 71/71 ostatní plocha-zeleň o výměře 2 x 14 m2 (3,0 x 4,5 m), v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem zřízení a užívání 2 ks parkovacích stání pro osobní automobil, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 45 Kč/m2/rok, níže uvedeným žadatelům:

1. Z. R. bytem V. Jiříkovského , 700 30 Ostrava – Dubina
2. Ing. Z. R., bytem V. Jiříkovského , 700 30 Ostrava – Dubina

5395/104  
25

Pronájem pozemků, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní - variantní řešení

Rada městského obvodu

projednala
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žádosti:

1. Obchodní firmy STK – OSTRAVA RTL, s.r.o., IČ: 28569474, Sjízdná 1158/2, 721 00 Ostrava – Svinov, o
pronájem dotčených pozemků za účelem výstavby provozních a skladových prostor STK, z titulu dalšího
plánovaného rozšíření činnosti společnosti

2. Obchodní firmy GEMINI oční centrum, a.s., IČ: 26906295, se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice, o
pronájem dotčených pozemků za účelem výstavby samostatného objektu - nové oční kliniky, z titulu
přesídlení z nebytových prostor v Ostravě - Bělském Lese (stávající oční klinika),

a
rozhodla

pronajmout

pozemky parc.č. 110/5 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 4263 m2 a parc.č. 110/103 ostatní
plocha-jiná plocha o celkové výměře 70 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému
obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem výstavby provozních a skladových prostor STK, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 120 Kč/m2/rok, obchodní firmě STK – OSTRAVA RTL,
s.r.o., IČ: 28569474, Sjízdná 1158/2, 721 00 Ostrava – Svinov, za podmínky dle důvodové zprávy

nepronajmout
pozemky parc.č. 110/5 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 4263 m2 a parc.č. 110/103 ostatní
plocha-jiná plocha o celkové výměře 70 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému
obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem výstavby oční kliniky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 120 Kč/m2/rok, obchodní firmě GEMINI oční centrum, a.s., IČ:
26906295, se sídlem U Křížku 572, 252 43 Průhonice

5396/104  
26

Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:

1)pozemek parc.č.st. 1691/4, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. U
Skleníku, panu Ing. M. K., bytem Dvouletky , Ostrava-Hrabůvka;

2)pozemek parc.č.st. 2110/15, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, panu Ing. A. Š., bytem Družební , Ostrava-Krásné Pole a panu Metoději Šputovi, bytem Jugoslávská
2844/49, Ostrava-Zábřeh;

3)pozemek parc.č.st. 2473, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům J. a V. B., bytem Kosmonautů , Ostrava-Zábřeh;

4)½ pozemku parc.č.st. 2971/13, zast. pl. o výměře 21 m2 a ½ pozemku parc.č.st. 2971/14, zast. pl. o
výměře 21 m2, oba uvedené pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu J. B.,
bytem Jugoslávská , Ostrava-Zábřeh.

5397/104  
27

Pronájem pozemku st. p.č. 6599 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6599 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, panu Š. R., bytem Volgogradská , Ostrava - Zábřeh,
za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5398/104  
28

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 7,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  Společenství vlastníků Gurťjevova 1690/19, IČ: 28566947, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Gurťjevova
1690/19, PSČ 700 30, za účelem vybudování a užívání dvou řad balkonů s ročním nájmem ve výši 70,-
Kč/m2,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5399/104  
29

Pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú.
Hrabůvka, paní  Ing. D. J., bytem Edisonova , Ostrava - Hrabůvka, za účelem zřízení a užívání příjezdu k
rodinnému domu, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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5400/104  
30

Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části  pozemků za účelem provozování 8 ks čekáren – třímodulový prosklený přístřešek s
osvětlenými reklamními vitrínami, a to pozemků p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2
(Závoří - směr Hrabůvka), p.p.č. 100/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.100/11 ostatní plocha,
zeleň o celkové výměře 6 m2 (Karpatská), p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 (Kotva -směr
Výškovice) vše v k.ú Zábřeh nad Odrou, pozemku p.p.č. 762/1 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 (ul.
29. dubna) v k.ú. Výškovice u Ostravy a pozemků p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 12 m2 (Hotelový dům Hlubina -směr Dubina) o výměře 12 m2 (Hotelový dům Hlubina-směr
Hrabůvka) a o výměře 6 m2 ( Sámova -směr ÚMOb Ostrava - Jih) a p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice o
výměře 12 m2 (poliklinika -směr Hrabůvka kostel) vše v k.ú. Hrabůvka, společnosti euroAWK s.r.o., IČ:
43965717, se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, s ročním nájmem ve výši  4.550,- Kč/m2 bez
DPH + DPH v zákonné výši, na dobu určitou 1 rok a s podmínkou dle důvodové zprávy

5401/104  
31

Rozšíření účelu pronájmu stánku č. 3 v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr.
Martínka v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření účelu pronájmu stánku č. 3 v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr. Martínka v
Ostravě-Hrabůvce, pronajatého na základě nájemní smlouvy č. 8/014/438/13 ze dne 24.9.2013 panu M. L.,
bytem Horní , Ostrava-Hrabůvka za účelem užívání jako prodejna teplých nápojů, bezlepkových potravin,
sypaných čajů a potravin zaměřených na zdravou výživu, účel pronájmu se rozšiřuje o prodej rozpékaného
pečiva.

5402/104  
32

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy v rámci akce „Obchodní centrum
ODRA – 1. etapa“ - demolice

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti  3E Projekt, a.s., IČ: 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava –
Hrabůvka, zastoupené Ateliérem Simona – projekce a inženýrská činnost, s.r.o, o udělení souhlasu s
kácením dřevin v rámci investiční akce „Obchodní centrum ODRA – 1. etapa“ - demolice

a
vydává

1. Souhlas s kácením dřevin, které podléhají povolení ke kácení, a to níže uvedené 3 ks stromů a 59 m2
plochy keřů na pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha - jiná plocha, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih:

Umístění                                                              Druh stromu             Obvod kmene          počet

u SV rohu budovy knihovny parc.č. 740/47      borovice                    85 cm                        1 ks
u SV rohu budovy knihovny parc.č. 740/47      borovice                    83 cm                        1 ks
u rampy vedle rest. Jižanka na teplovodu        višeň                         110 cm                       1 ks
mezi kulturním domem a družinou                   keřový porost            59 m2

2. Souhlas s kácením dřevin, které nepodléhají nutnosti povolení ke kácení, a to níže uvedených 5 ks
stromů a 66 m2 plochy keřů na pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha - jiná plocha, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih:

Umístění                                                             Druh stromu             Průměr kmene        počet

severně vedle parc.č. 740/47                             borovice                    0,15 – 0,2 m             1 ks
severně vedle parc.č. 740/47                             smrk                          0,15 – 0,2 m             4 ks
severně vedle parc.č. 740/47                             keřový porost           39 m2 +15 m2
mezi kulturním domem a družinou                   keřový porost           12 m2

5403/104  
33

Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

nesouhlasí

ve smyslu ustanovení § 109, odst. 1, písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., s umístěním stavby pro reklamu pod
názvem  „KVK CUBE u obchodního domu Kotva, p.č. 3043, Ostrava - Zábřeh" na pozemek st.p.č. 3043
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví společnosti Volta Real a.s., IČ:
25660918, se sídlem Provaznická 9, Praha - Staré Město,  z důvodu společné hranice s pozemkem p.p.č.
783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava – Jih
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5404/104  
34

Stanovisko - úprava podmínek kupní smlouvy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změny termínu pro podání žádosti o vydání územního řízení a změny termínu pro podání žádosti o územní
rozhodnutí uvedené v Kupní smlouvě č. 1528/2008/MJ ze dne 4. 6. 2008 ve znění dodatků č. 1 - 3
uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a společností ORIO Morava, a.s., se sídlem Horní 67, Ostrava-
Dubina, IČ: 27664589, ve věci prodeje pozemku parc.č. 100/2 v k.ú. Dubina u Ostravy za účelem výstavby
víceúčelového objektu občanské vybavenosti, dle důvodové zprávy

5405/104  
35

Stanovisko k umístění prodejního stánku na pozemku p.p.č. 371/91 v k.ú. Hrabůvka na zastávce
MHD Josefa Kotase

Rada městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k umístění prodejního stánku na prodej rozpékaného pečiva Fornetti na zastávce MHD
Josefa Kotase na pozemku p.p.č. 371/91 v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví Statutárního města Ostravy.

5406/104  
36

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita
ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení bezplatného pronájmu  níže uvedených pozemků  v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Drůbeží, za účelem užívání vodní plochy - 3 odchovných rybníčků a 2 m hráze po obvodu každého rybníka,
Místní organizaci Ostrava Českého rybářského svazu, IČ: 15502791, zastoupené předsedou p. Petrem
Řezníčkem, dle Nájemní smlouvy uzavřené dne 1.3.1973 s Obvodním národním výborem v Ostravě 3,
odborem HKSDaO, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, dohodou dnem 15.9.2014, dle důvodové
zprávy

parc.č. 835 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 836 ostatní plocha – neplodná půda (hráz)
parc.č. 837 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 838 zastavěná plocha a nádvoří  (stavba hosp.budovy bez zápisu na LV)
parc.č. 841/1 trvalý travní porost (nespecifikovaná výměra části pozemku)

a
rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku níže uvedených pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování a
údržby chovného rybníku a přilehlé hráze, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou k 31.12. běžného
roku, za podmínky předchozího souhlasu rady města

parc.č. 835 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené
parc.č. 836 ostatní plocha – neplodná půda

5407/104  
37

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru  na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře 12 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu M. F., bytem Věšínova , Ostrava - Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti
č. 7/014/168/12/Ulr, dohodou dnem 31.7.2014

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře
12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem zřízení a užívání příjezdu a přístupu, na dobu neurčitou s
tříměsíční  výpovědní lhůtou

5408/104  
38

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pacht pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 458/12 - zahrada  o celkové výměře 58 m2   v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krokova, paní M. P. bytem Krokova, Ostrava - Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č.2/a/014/2459/07/Ulr,  uzavřené za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 30.6.2014

b)  zveřejnit záměr na pacht části pozemku p.p.č. 458/12 - zahrada o výměře 58 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, za účelem užívání zahrádky č. 1, na dobu neurčitou  s šestiměsíční výpovědní lhůtou,
za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

11



5409/104  
39

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul.
Břenkova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 287/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu M. T.
bytem Dolní , Ostrava – Zábřeh, v souladu se Smlouvu o nájmu nemovitosti č.2/a/014/469/07 ze dne
17.4.2007, ve znění dodatků, dohodou dnem 31.7.2014

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Břenkova, za účelem užívání přístupu a schodiště k nebytovému prostoru, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5410/104  
40

Výpůjčka pozemků a přijetí budoucího daru v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova x Zajcevova

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit části pozemků p.p.č. 654/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/21 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem vybudování parkoviště o rozloze 382 m2 a přístupového
chodníku o rozloze 38 m2 na pozemku p.p.č. 654/21, a dále napojení na ulici Pjanovova, tj. příjezdu o
rozloze 6,2 m2 na pozemku p.p.č. 654/5, společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČ 26850176, se
sídlem Ostrava - Dubina, Horní 288/67, PSČ 700 30, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
souhlasí

po realizaci s bezúplatným přijetím staveb parkoviště včetně přístupového chodníku a příjezdu od
společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČ 26850176, se sídlem Ostrava - Dubina, Horní 288/67, PSČ
700 30, do vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, dle
důvodové zprávy

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout po realizaci o bezúplatném přijetí staveb parkoviště včetně
přístupového chodníku a příjezdu od společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČ 26850176, se sídlem
Ostrava - Dubina, Horní 288/67, PSČ 700 30, do vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

5411/104  
41

Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 225/5 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

v souladu s čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 2. Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
se zveřejněním záměru na prodej částí pozemku v k.ú. Hrabůvka –p.p.č. 225/5, ost. plocha, o výměře 8
m2 (vyznačené v geometrickém plánu č. 1341-120/2014 ze dne 5.5.2014, jako p.č.st. 2269, zast. pl. a
p.č.st. 2270 zast.pl. v k.ú. Hrabůvka),
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout zveřejnit záměr na prodej částí pozemku p.p.č. 225/5, ost.
plocha, o výměře 8 m2, vyznačené v geometrickém plánu č. 1341-120/2014 ze dne 5.5.2014, jako p.č.st.
2269, zast. pl. a p.č.st. 2270, zast.pl. v k.ú. Hrabůvka.

5412/104  
42

Záměr na prodej pozemku a jeho součásti - domu na ul. Patrice Lumumby 22,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. st. 3301 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 224
m2, jehož součástí je stavba – objekt k bydlení č. p. 2357 na ulici Patrice Lumumby č. or. 22, v  k. ú.
Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje pozemku včetně domu, který je
jeho součástí.

5413/104  
43

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 485/21 v k.ú. Hrabůvka ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 485/21 o výměře 240 m2 v k.ú. Hrabůvka za účelem
užívání jako letní předzahrádka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

5414/104  
45

Zveřejnění záměru na prodej částí pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická - variantní
řešení
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Rada městského obvodu

projednala

žádost

společnosti RACEK plus, s.r.o., IČ: 25869264, Předškolní 671/2, 700 30 Ostrava – Výškovice

a souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej 2 částí pozemku parc.č. 793/281 ostatní plocha-zeleň o celkové výměře
146,3 m2 dle doloženého projektu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem přístavby objektu občanské vybavenosti (cukrárna s
kavárnou)

a doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje 2 částí výše uvedeného
pozemku, v k.ú. Výškovice u Ostravy

5415/104  
46

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 793/286 ostatní plocha-zeleň o výměře 64 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za účelem přístupu k bytovému domu (9 m2) a příjezdu do garáží (55 m2)

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje částí výše uvedeného pozemku, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za
podmínky předchozího souhlasu rady města

5416/104  
47

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 211/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7
m2 (lichoběžník š: 1,32, d: 3,5 m, d: 6,15 m), za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu k RD
č.p./č.ev. 173/24 na pozemku p.č.st. 158, v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5417/104  
48

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou 1

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č.st. 2972/13, zast. pl. o výměře 55 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, který je v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávající garáží v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce
dle důvodové zprávy.

5418/104  
49

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:

1)½ pozemku parc.č.st. 2964/14, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na Rudná-
Pavlovova

2)pozemku parc.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jenotka č. 24/671, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1508/42765, tzn. 18,20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

5419/104  
50

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Gončarovova x
Abramovova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, za účelem zřízení a užívání oplocené odpočinkové zahrádky s hracími prvky pro děti,
umístěné za bytovým domem Gončarovova 11,  dle důvodové zprávy
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5420/104  
51

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem pozemku st.p.č.  6409 zastavěná plocha o výměře 14  m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5421/104  
52

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku  p.p.č. 654/11 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 16 m2  v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem přístavby  lodžií k
obytnému domu

5422/104  
53

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku  p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11
m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem instalace závěsných balkonů na bytový dům, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

5423/104  
54

Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF Ing. Petrem Mokrošem - CITY,
realitní agentura

Rada městského obvodu

schvaluje

harmonogram činností souvisejících s ukončením správy domovního a bytového fondu Ing. Petrem
Mokrošem - CITY, realitní agentura a s převodem bytových domů do správy příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih dle důvodové zprávy
rozhodla

s účinností od 01.09.2014 o poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Majetková správa Ostrava-Jih za
správu bytových a nebytových jednotek v bytových domech převedených od pověřeného správce
domovního a bytového fondu Ing. Petra Mokroše - CITY, realitní agentura v platné výši 163,-
Kč/spravovaná jednotka/měsíc dle důvodové zprávy
odvolává

plné moci a pověření udělené pověřenému správci domovního a bytového fondu Ing. Petru Mokrošovi -
CITY, realitní agentura a jím určeným zástupcům ke dni ukončení mandátní smlouvy dle důvodové zprávy

5424/104  
55

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

P. S., Plzeňská , Ostrava-Zábřeh, č. b. 5
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

P. S., Plzeňská , Ostrava-Zábřeh, č. b. 5

5425/104  
56

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 40
J.H., B. Četyny , Ostrava-Bělský Les, zastoupena Josefem Poláchem, nar. 04.07.1958, B. Četyny 2,
Ostrava-Bělský Les, na základě Plné moci ze dne 16.05.2011  

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 24
L. P., Horymírova , Ostrava-Zábřeh

5426/104  
57

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu
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rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení

- pí M. Ch. a p. L. Ch., za byt na ul. Břenkova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj.19.727 Kč,
- pí A. K., za byt na ul. Mládeže , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 3.352 Kč,

dle důvodové zprávy

5427/104  
58

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
1)
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 33  
M. J., Šeříkova 

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 17  
H. Z., Horní 

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 7
P. P., Horní 

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 38  
S. J., Horní 

V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 33
F. V., L. Hosáka 

Jubilejní 66, 1+1, standard, č. b. 2  
S. T., Na Čtvrti

P. Lumumby 6, 1+2, standard, č. b. 12  
K. T., Bogorodského 

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 54  
Č. J., V. Jiřikovského  a Č. N., V. Jiřikovského 

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 44  
G. A., 28. října , Ostrava-Mar. Hory

Rodimcevova 25, 1+2, standard, č. b. 4  
K. O., F. Formana 

Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 40  
B. D., Volgogradská 

Mládeže 13, 1+3, standard, č. b. 3  
N. B., Zlepšovatelů 

2)
nevybrat  nájemce na pronájem  bytu Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 2 a pronájem bytu znovu
zveřejnit výběrovým řízením za smluvní nájemné, dle důvodové zprávy

3)
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. Milanu Knapovi

N. B., Zlepšovatelů , č. b. 3
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích dle důvodové zprávy

II.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

V. Vlasákové 4, 1+2, standard, č. b. 13
Š. M., Horní 

Zlepšovatelů 8, 1+2, standard, č. b. 5
P. R.,  A. Gavlase 

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 58
Bc. N. M., Edisonova  a N. O., Schweitzerova , Olomouc
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Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 51
V. I., Letecká 

P. Lumumby 3, 1+2, standard, č. b. 50
Š. V., Veverkova  a Š. L., Veverkova 

2)
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K.

V. I., Letecká , č. b. 1

III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Plzeňská  8, 0+1, standard, č. b. 57
D. K., Urxova , Ostrava-Poruba

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 23
Š. J., Horní
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích dle důvodové zprávy

5428/104  
59

Pronájem rekonstruovaného bytu v bytovém domě na ul. Edisonova 31 v O.-Hrabůvce
- variantní návrh -

Rada městského obvodu

rozhodla

nevybrat na pronájem bytu Edisonova 31, 1+3, standard, č. b. 4  žádného z uchazečů a  pronájem bytu
znovu zveřejnit výběrovým řízením za smluvní nájemné, dle důvodové zprávy

5429/104  
60

Stavební úpravy v prostorách  budovy č.p. 2948, na ulici V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

schvaluje

stavební úpravy v pronajatých prostorách ve II. NP pavilonu UO-21 budovy č.p. 2948, která se nachází na
pozemku p.č.st. 4591 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici V Zálomu 1, Ostrava-
Zábřeh, nájemci - Sbor Křesťanské společenství Ostrava, IČ: 73631191, se sídlem Hornická 2675/50, 702
00  Ostrava,  v rozsahu vybourání dvou příček v klubovnách nákladem nájemce, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy o právu provést stavbu

5430/104  
61

Udělení souhlasu s umístěním označení provozovny na budově na ulici P. Lumumby 2717/1 v
Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s § 2305 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, o udělení souhlasu s
umístěním  označení provozovny o rozměru 2 x 0,5 m, podsvícené 3D LED společnosti "Style Wear" a
provozovny o rozměru 2 x 05, m, nepodsvícené společnosti "Traficon"  na budově č.p. 2717, která je
součástí pozemku p.č.st. 3564, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici P. Lumumby
1, v Ostravě-Zábřehu,   budoucímu nájemci OC Luna s. r. o., IČ: 01688880 se sídlem Palackého třída
916/158, 612 00 Brno, maximálně však po dobu trvání nájemního vztahu se společností OC Luna s. r. o.,
 za podmínek dle důvodové zprávy

5431/104  
62

Ukončení nájmu garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 49, O.-Dubina, zveřejnění
záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit nájem garážového stání č. 1 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 272/49 v Ostravě-Dubině s
nájemcem panem R. C., bytem Václava Jiřikovského , Ostrava-Dubina dohodou ke dni 31.07.2014

II.
zveřejnit záměr na pronájem prostoru - garážového stání č. 1 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina,
který je součástí pozemku parc. č. st. 71/110 v k.ú. Dubina, na dobu neurčitou s  výpovědní dobou tři
měsíce a s výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH

16



5432/104  
63

Ukončení pronájmu výpovědí a zveřejnění záměru na pacht prostoru sloužícího podnikání v
objektu na ul. Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podání výpovědi nájemce - společnosti Kimex Nova s. r. o., IČ: 47974974, se sídlem Mitrovická 37, Paskov,
z pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 3161, která je součástí pozemku p.č.st. 6488 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, na ul. Svazácká 1D, Ostrava-Zábřeh, o výměře 452,5 m2,  v souladu s nájemní
smlouvou č. 8/032/99/13,  ke dni 30.09.2014, dle důvodové zprávy
rozhodla

o zveřejnění záměru na pacht prostoru restaurační provozovny v budově č.p. 3161, která je součástí
pozemku p.č.st. 6488 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Svazácká 1D, Ostrava-Zábřeh, o výměře 452,5 m2,
včetně vybavení, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší pachtovného 1.083
Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

5433/104  
64

Ukončení pronájmu výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v
objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podání výpovědi nájemce - společnosti KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Mitrovická 37, 739 21 Paskov, IČ:
47974974 z pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1492, která je součástí pozemku p.č.st.
1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, o výměře 225,32 m2,  v souladu s
 nájemní smlouvou č. 8/032/81/13,  ke dni 30.09.2014,  dle důvodové zprávy
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1492, která je součástí
pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, o výměře 225,32 m2, s
účelem provozování kadeřnického, solárního a saunového salonu,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, s výši nájemného 1.696 Kč/m2/rok,  dle důvodové zprávy

5434/104  
65

Uzavření dodatku o vrácení přeplatku, skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření
smlouvy o ubytování, zaslání výzvy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu a vyplacení vzniklého přeplatku, dle důvodové zprávy

1) T. M., Čujkovova , č. b. 4
2) S. M., Volgogradská , č. b. 9
3) Č. R., Volgogradská  a Č. M.,  Volgogradská , č. b. 11

II.

o skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou  smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku na základě  pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským , dle
důvodové zprávy

1) JUDr. M. K.

H. M., Zlepšovatelů 44 a H. V.Zlepšovatelů , č. b. 2
L. R., Odborářská , č. b. 29

2) JUDr. J. J.

S. P., Klegova , č. b. 31

III.

1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

P. Lumumby 16, 1+2, standard, č. b. 1
P. H., P. Lumumby a K. P., P. Lumumby 

2) o skončení společného nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih Mgr.
Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

P. H., P. Lumumby  a K. P., P. Lumumby , č. b. 13

IV.

o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 3/366, Ostrava-Hrabůvka, na dobu určitou dle
důvodové zprávy
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místnost č. 11 - P. J., Čujkovova 
místnost č. 13 - Š. Y., Horní 
místnost č. 14 - P. K., Horní 
místnost č. 16 - Š. V., Horní 
místnost č. 19 - H. I., Horní

V.

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. J. J., dle důvodové
zprávy

Č. J., Stadická , č. b. 1
P. Š., F. Formana  a V. P., F. Formana , č. b. 17

5435/104  
66

Zřízení věcného břemene - služebnosti v bytovém domě na ul. Kotlářova 3197/10 v O.-Zábřehu

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním domovní předávací stanice tepla v bytovém domě č. pop. 3197 na ul. Kotlářova č. or. 10 v
majetku Statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, který je součástí pozemku
parc. č. St. 6598, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, zapsaného na listu vlastnictví č. 3152
rozhodla

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy,
v platném znění o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v umístění a zajištění provozu
tepelného zařízení (domovní předávací stanice tepla) k dodávce tepelné energie pro vytápění a pro ohřev
teplé užitkové vody pro bytové domy na ul. Kotlářova 3197/10 a 3198/12 v Ostravě-Zábřehu, které jsou v
majetku Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, a to v bytovém domě č.
pop. 3197 na ul. Kotlářova č. or. 10, který je součástí pozemku parc. č. St. 6598 zapsaného na listu
vlastnictví č. 3152 v katastru nemovitostí v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, ve prospěch společnosti
Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava, IČ: 45193410, v rozsahu daném
projektem stavby za oboustranně sjednanou cenu 10.000,- Kč + zákonná sazba DPH platná a účinná k datu
uskutečněného zdanitelného plnění.
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou, počínaje dnem vkladu práva do katastru
nemovitostí.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy

5436/104  
67

Žádost p. J. K. o prominutí pohledávky, o splátkový kalendář, o prominutí poplatku (úroku) z
prodlení

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost p. J. K. ze dne 22.05.2014 o prominutí 50% z "jistiny" dluhů a o splátkový kalendář
nesouhlasí

I.
s prominutím pohledávky za byt č.16, na ul. Výškovická 446/151 v Ostravě-Výškovicích, dle důvodové
zprávy

II.
s uzavřením splátkového kalendáře s p. J. K., na úhradu dluhu na jistině odpovídající předpisu nájemného a
zálohám na služby spojené s užíváním bytu, dlužné faktury za opravy bytu a poplatku (úroku) z prodlení za
byt na ul. Výškovická , Ostrava-Výškovice, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
bere na vědomí

I.
žádost p. J. K. ze dne 22.05.2014 o prominutí poplatku z prodlení

II.
písemné sdělení vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Ing. Aleny Brezinové ze dne 09.06.2014
k žádosti o prominutí poplatku (úroku) z prodlení p. Jaroslava Kalivody ze dne 22.05.2014
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí

5437/104  
68

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

18



o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Zlepšovatelů , 1+2, standard, č. b. 5
V. T., Zlepšovatelů , Ostrava-Hrabůvka

Jedličkova , 1+1, standard, č. b. 8
R. B., Jedličkova , Ostrava-Zábřeh

5438/104  
69

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Petruškova , 1+2, standard, č. b. 2
I. H. a P. H., Petruškova , Ostrava-Zábřeh

Patrice Lumumby , 1+3, standard, č. b. 1
L. D.. Patrice Lumumby , Ostrava-Zábřeh

5439/104  
71

Odpis pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávky za:
- J. H. z titulu nezaplacených nájmů a služeb s ním spojených ve výši  178.866,70 Kč a nákladů řízení ve
výši 11.773,-- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih panu J. H. pohledávku ve výši 178.866,70 Kč a náklady řízení
ve výši 11.773,-- Kč prominout.

5440/104  
72

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek :

- za pí B.  D.,  ve výši 420,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného vyúčtování služeb poskytovaných spolu s
bydlením za rok 2008 a ve výši 1 000,- Kč z titulu soudních nákladů,
- za p. P. B., ve výši 1 753,20 Kč s příslušenstvím z titulu škody na majetku a ve výši 620,- Kč z titulu
soudních nákladů,
- za pí Ž. Š., ve výši 421,- Kč s příslušenstvím z titulu nákladů za provedené opravy po předání bytu a ve
výši 1 100,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy,
souhlasí

s odepsáním pohledávek :

- za zemř. pí M. P., ve výši 30 974,- Kč  s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
pronájmem bytu a ve výši 2 340,- Kč z titulu soudních nákladů,
- za p. J.V., ve výši 190 727,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za
pronájem nebytového prostoru a ve výši 9 940,- Kč z titulu soudních nákladů,
- za p. J. Ž., ve výši 294 352,70 Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní úhrady nájemného a služeb
spojených s pronájmem bytu a ve výši 1 560,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy a
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávky :

- za zemř. pí M. P., ve výši 30 974,- Kč  s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
pronájmem bytu a ve výši 2 340,- Kč z titulu soudních nákladů,
- za p. J. V., ve výši 190 727,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby za
pronájem nebytového prostoru a ve výši 9 940,- Kč z titulu soudních nákladů,
- za p. J. Ž., ve výši 294 352,70 Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní úhrady nájemného a služeb
spojených s pronájmem bytu a ve výši 1 560,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

5441/104  
73P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla
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o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 65.14
„Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 65.14
Termín: 25. 07. 2014

5442/104  
74P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 66.14
„Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 86 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 66.14
Termín: 25. 07. 2014

5443/104  
75P

Oznámení ZŘ  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu
Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení zadávacího řízení na významnou nadlimitní veřejnou zakázku VZ 14.14 Celoroční údržba
veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018 v
otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Jan Dohnal, radní
4. Aleš Chamrád, radní
5. Josef Graňák, člen dopravní komise, zastupitel         

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise

1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
4. Martin Mentlík, člen dopravní komise, zastupitel
5. Jiří Břenek, člen dopravní komise
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem
na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 14.14
Termín: 31. 10. 2014

5444/104  
76P

Oznámení ZŘ (dodávky, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky VZ 55.14 na poskytování dodávky "Vybavení školních kuchyní
elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění
pozdějších změn dle upravené přílohy
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2. Renata Kroupová, zástupce vedoucí oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Radovan Horák, člen rady obvodu
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Renata Kroupová, zástupce vedoucí oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 55.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 31. 10. 2014

5445/104  
77P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých
prostor

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 34.14 na provedení stavebních prací "Modernizace kina Luna,
rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších
změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
6. Ing. arch. David Kotek, projektant

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
6. Ing. Radovan Horák, člen rady obvodu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 34.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2014

5446/104  
78P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

21



o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 53.14 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce plavecké
učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších
změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 53.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2014

5447/104  
79P

Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek) -GO
rozvodů vody a odpadů pro dům Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 64.14 k provedení stavebních prací
„GO rozvodů vody a odpadů pro dům Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních
smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci  členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru  investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 64.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2014
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5448/104  
80P

Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel vč. odkupu
čtyř starších motorových vozidel

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 61.14 k poskytnutí "Dodávky čtyř
nových motorových vozidel vč. odkupu čtyř starších motorových vozidel“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
2. Ing. David Valenta, odbor vnitřních věcí
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. David Valenta, odbor vnitřních věcí
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

náhradníci členů:
1.Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 61.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 31. 08. 2014

5449/104  
81P

Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 60.14 k poskytnutí dodávky
"Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 60.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2014

5450/104  
82P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-
Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu na podlimitní veřejnou zakázku VZ 50.14 na provedení stavebních prací "Výměna oken na
ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" o vyloučení uchazeče:
- OKNOSERVIS s.r.o., se sídlem Tuřanka 115, 627 00 Brno, IČ: 25519760, a
- THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 42766991,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 50.14 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862, za nabídkovou cenu:
Kč 580.230,00 bez DPH, a lhůtu realizace 21 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ:
28436024, za nabídkovou cenu:
Kč 626.312,00 bez DPH, a lhůtu realizace  15 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem RENESA - stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01
Opava, IČ: 62305620, za nabídkovou cenu:
Kč 619.719,00 bez DPH, a lhůtu realizace 28 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 50.14
Termín: 30. 09. 2014
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina"
Termín: 22. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 29. 08. 2014

5451/104  
83P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Zpevněné plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu na podlimitní veřejnou zakázku VZ 51.14 na provedení stavebních prací "Zpevněné plochy a
parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 51.14 na provedení
stavebních prací  "Zpevněné plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem:
- JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581, za
nabídkovou cenu:
Kč 3.053.572,00 bez DPH, a lhůtu realizace 42 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 68, 602
00 Brno, o.z. Ostrava, Palackého 105, 702 00 Ostrava, IČ: 25317628, za nabídkovou cenu:
Kč 3.206.659,57 bez DPH, a lhůtu realizace  109 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 51.14
Termín: 30. 09. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Zpevněné
plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh"
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Termín: 22. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Zpevněné
plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 29. 08. 2014

5452/104  
84P

Vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení veřejné zakázky Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

vylučuje

Stavby COMPLET Technologic s.r.o.  se sídlem   Na Jánské 725/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,  IČ
28627156    z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s vyloučením uchazeče z veřejné zakázky VZ 11.14
Termín: 31. 07. 2014

5453/104  
85P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna oken na ZŠ  J.
Matuška 26a, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 57.14 na provedení stavebních prací
Výměna oken na ZŠ  J. Matuška 26a, Ostrava-Dubina“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Radim Miklas místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 57.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 11. 09. 2014

5454/104  
86P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) - Výměna výkladců v
nebytových prostorách Domu služeb Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 63.14 na provedení stavebních prací
"Výměna výkladců v nebytových prostorách Domu služeb Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 25 v
návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení, ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodařství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 63.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2014

5455/104  
87P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - GO vodovod., odpad. a plyn. rozvodů vč. připojení a měření byt.
domů Průkopnická 1,3,5, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 52.14 "GO vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření bytových domů
Průkopnická 1,3,5, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem JOROS s.r.o., se sídlem Přibylova 713/15, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ:
27775402, za nabídkovou cenu:
Kč 840.867,00 bez DPH, tj. Kč 966.997,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 39 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO vodovodních, odpadních a
plynových rozvodů vč. připojení a měření bytových domů Průkopnická 1,3,5, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 01. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "GO
vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření bytových domů Průkopnická 1,3,5,
Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 08. 08. 2014

5456/104  
88P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Venkovní učebny při ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh a ZŠ V.
Košaře 6, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 44.14 "Venkovní učebny při ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh a ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem FENBAU s.r.o., se sídlem Gajdošova 3112/59, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
25815458, za nabídkovou cenu:
Kč 2.738.781,00 bez DPH, tj. Kč 3.313.925,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem PTGE OVA s.r.o., se sídlem Volenská 1680, 739 34 Šenov, IČ:
28584431, za nabídkovou cenu:
Kč 3.282.852,01 bez DPH, tj. Kč 3.972.250,78 vč. DPH a s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Venkovní učebny při ZŠ Horymírova
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100, Ostrava-Zábřeh a ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina"
Termín: 08. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Venkovní
učebny při ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh a ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 15. 08. 2014

5457/104  
89P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Výměna plotu u ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 56.14 "Výměna plotu u ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Miroslav Pytel, s místem podnikání Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 598.774,57 bez DPH, tj. Kč 724.517,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov,
IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 711.856,97 bez DPH, tj. Kč 861.346,93 vč. DPH a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna plotu u ZŠ Šeříková, Ostrava-
Výškovice"
Termín: 08. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna plotu
u ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 15. 08. 2014

5458/104  
90

Skončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

o skončení společného nájmu bytu dohodou  smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským JUDr. Milanu Knapovi,
dle důvodové zprávy

P. Š. F. Formana  a P. V., F. Formana 28, č. b. 17

5459/104  
91

Zrušení usnesení č. 5349/103 ze dne 26.06.2014  a ukončení pronájmu prostor dohodou a
zveřejnění záměru na pronájem  prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-
Hrabůvce

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 5349/103 ze dne 26.06.2014
rozhodla

I
o ukončení nájemního vztahu založeného smlouvou č. 8/032/109/12, ve znění dodatků, z prostor o výměře
52 m2 v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce, se společností Vyšší odborná škola, Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES s. r. o., IČ: 27731073, dohodou ke dni 31.07.2014, dle
důvodové zprávy

o zveřejnění záměru na pronájem prostor o výměře 52 m2 v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku
p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce, s
účelem užívání jako školské zařízení - posluchárna pro studenty (aula), na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 152 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

II.
o ukončení nájemního vztahu založeného smlouvou č. 8/032/1641/08, ve znění dodatků, z prostor o
celkové výměře 923,16 m2  v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce, společnosti Vyšší odborná škola,
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES s. r. o., IČ: 27731073, dohodou ke dni
31.07.2014, dle důvodové zprávy

o zveřejnění záměru na pronájem prostor třípodlažního pavilonu "B" o výměře 830,86 m2
prostor  o výměře 52 m2 (bufet)
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prostor o výměře 40,30 m2 (sklady)

v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,
na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce, s účelem užívání jako školské zařízení, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s minimální  výší nájemného 152 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

5460/104  
92

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul.
Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 26.01.2012, ve znění dodatků,  na pronájem třípodlažního
pavilonu "A" v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka, nájemci Vyšší odborná škola, Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky SOKRATES s. r. o. , IČ: 27731073, a to z důvodu snížení výměry
pronajatých prostor - přístupové chodby z 329,16 m2 na 186,16 m2 , dle důvodové zprávy

5461/104  
OR

Dopis místostarosty Mgr. Radima Miklase - stanovisko k plošné regulaci provozování loterií a
jiných podobných her na území statutárního města Ostravy.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis místostarosty Mgr. Radima Miklase, adresovaný  panu náměstkovi primátora Ing. Petříkovi, týkající se
stanoviska k plošné regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města
Ostravy.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

44 Zrušení části usnesení a zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x
Holasova

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého usnesení č. 3466/69  ze dne 28.3.2013, kterým rozhodla o zřízení budoucího věcného práva -
budoucího věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy všemi motorovými vozidly  po části
pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za podmínky dle důvodové zprávy

a
rozhodla

o zřízení bezúplatného věcného práva - věcného břemene služebnosti cesty, spočívajícího v právu chůze a
jízdy všemi motorovými vozidly  po části pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, pro společnost BOTOP
s.r.o., IČ 26813386, se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, za podmínek dle návrhu smlouvy
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Tiskové opravy

TO K usnesení č. 4220/83 z 19.09.2013 Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení u pana K. B. ve výši Kč 392.391,-- a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení u pana K. B. ve
výši Kč 392.391,--.
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