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Přehled usnesení 105. schůze Rady městského obvodu, ze dne 7. 8. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5462/105 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5463/105 2. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v operativní
evidenci (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5464/105 3. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5465/105 4. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5466/105 5. Pověření k přijetí prohlášení snoubenců (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5467/105 6. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné  působnosti městského obvodu
Ostrava-Jih ve věci vyřízení podnětu k výkonu dozoru  nad samostatnou působností obce paní Evy
Petráškové (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5468/105 7. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5469/105 8. Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5470/105 9. Uzavření smluvního vztahu na poskytování služby elektronických komunikací - fotopasti (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5471/105 10. Návrh Obecně závazné vyhlášky o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku Statutárního
města Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5472/105 11. Nabídka odkupu pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Hýlova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5473/105 12. Návrh na uzavření smluvních vztahů s OC LUNA s.r.o. v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5474/105 13. Pacht části pozemku p.č. 458/12  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5475/105 14. Pacht částí pozemků p.č. 608/2 a p.č. 644/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X Rudná“ (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5476/105 15. Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5477/105 16. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5478/105 18. Předání majetku SMO - kanalizační řád, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Hůra (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5479/105 19. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek v k.ú. Hrabůvka, ul.
Adamusova x Holasova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5480/105 20. Snížení výměry pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Gurťjevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5481/105 21. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Hrabůvka, „Rekonstrukce VO Dr. Martínka k Horní“ (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5482/105 22. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Starobělská - protinávrh úplaty (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5483/105 23. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5484/105 24. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny - 2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5485/105 25. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Dolní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5486/105 26. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti (stavba cyklostezky) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5487/105 27. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez č.p. na pozemku
parc.č.st. 6022 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáži bez č.p. na pozemku parc.č.st. 2579 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5488/105 28. Zveřejnění záměrů na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5489/105 29. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská x Místecká - variantní návrh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5490/105 30. Zrušení usnesení a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5491/105 31. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v souladu s občanským zákoníkem (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5492/105 32. Výpůjčka stěnové plochy Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner,
místostarosta)
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5493/105 33. Odpis pohledávky po zemřelé (Bc. František Dehner, místostarosta)

5494/105 34. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5495/105 35. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5496/105 36. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5497/105 37. Skončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi, pronájem bytu, uzavření smlouvy o
ubytování (Bc. František Dehner, místostarosta)

5498/105 38. Udělení souhlasu s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská
88, O.-Zábřeh a s umístěním sídla společnosti (Bc. František Dehner, místostarosta)

5499/105 39. Udělení souhlasu s umístěním označení subjektu na budově na ulici Gurťjevova 459/11 v Ostravě-Zábřehu
(Bc. František Dehner, místostarosta)

5500/105 40. Ukončení pronájmu části prostor v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina dohodou a
zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy (Bc. František Dehner, místostarosta)

5501/105 41. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v objektu na ul. Gurťjevova 459/11, Ostrava-
Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

5502/105 42. Uzavření ,,Dohody o způsobu provedení oprav fasád staveb č.p. 2717 a č.p.2444, ul.P.Lumumby, k.ú.
Zábřeh nad Odrou" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5503/105 43. Uzavření nájemní smlouvy se společností OC LUNA, s.r.o. (Bc. František Dehner, místostarosta)

5504/105 44. Veřejná zakázka " Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh" (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5505/105 45. Veřejná zakázka "Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava - Zábřeh, pavilon "C" (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5506/105 46. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5507/105 47. Zveřejnění záměru na výpůjčku prostoru  v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5508/105 48. Žádost nájemců bytů o skončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu
("žádost o schválení výměny bytu") (Bc. František Dehner, místostarosta)

5509/105 49. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. František Dehner, místostarosta)

5510/105 50. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5511/105 51. Žádost o schválení splátkového kalendáře (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5512/105 52. Žádost o splátkový kalendář (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5513/105 53. Stížnost obyvatel domu na ul. Čujkovova 38 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5514/105 54P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery
a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5515/105 55P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti
MOB Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5516/105 56P. Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2014 (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5517/105 57P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. a II.
čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., odboru investičního a referátu vzdělávání a sekretariátu tajemníka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5518/105 58P. Variantní řešení  k žádosti o vrácení jistoty  Oprava povrchu ulice Hulvácká;, Oprava povrchu ulice Mjr.
Nováka; Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ulice Šeříkova; Oprava povrchu ulice Kotlářova; Oprava
povrchu ulice Letecká (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5519/105 59P. Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči druhému v
pořadí (OZŘ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Úprava
předprostoru kina Luna Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5520/105 60P. Výběr nejvhodnější nabídky  - GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V. Košaře
1/122, 3/123 a 4/125 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5521/105 61P. Výzva na  zpracování projektové dokumentace - „Rekonstrukce objektu Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh“
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5522/105 62P. 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 v objektu Mitušova 4, Ostrava-
Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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5523/105 63P. Zpráva komise (dodávky dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5524/105 64P. Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Zajištění výuky cizích jazyků (angl. a německého) a znak. jazyka I. a IV. stupně pro
zaměstnance SMO zařazené do ÚMOb Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5525/105 65P. Zrušení VZ (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů
a Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel vč. odkupu čtyř starších motorových vozidel (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5526/105 66P. Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5527/105 67. Souhlas se změnou účelu užívání a zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem
prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice (Bc. František Dehner, místostarosta)

5528/105 68. Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostor v objektu na ul. 29. dubna
259/33, Ostrava-Výškovice (Bc. František Dehner, místostarosta)

5529/105 69P. Doplnění člena komise pro otevírání obálek u VZ 58.14 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

5530/105 OR Souhlas s umístěním  znaku městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 17. Pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování městské informatiky - variantní
návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4



 

5462/105  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4329, pol. 5011 o 1 850 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4329, pol. 5031 o 515 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 4, § 4329, pol. 5032 o 195 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011 o 1 850 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5031 o 515 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5032 o 195 tis. Kč

5463/105  
2

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v
operativní evidenci

Rada městského obvodu

schvaluje

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro nakládání s finančními prostředky,
postupy v účetnictví a v operativní evidenci
s účinností od 1.9.2014

5464/105  
3

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 9
H. M., bytem Lumírova , Ostrava-Výškovice

5465/105  
4

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.04.2014 do 30.06.2014

5466/105  
5

Pověření k přijetí prohlášení snoubenců

Rada městského obvodu

stanoví

panu Mgr. Janu Dohnalovi právo užívat závěsný odznak se znakem České republiky při sňatečných
obřadech
pověřuje

pana  Mgr. Jana Dohnala přijímáním souhlasných prohlášení snoubenců o tom, že spolu vstupují do
manželství

5467/105  
6

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné  působnosti městského obvodu
Ostrava-Jih ve věci vyřízení podnětu k výkonu dozoru  nad samostatnou působností obce paní E.
P.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu ve věci vyřízení podnětu
k výkonu dozoru nad samostatnou působností obce paní E. P.
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné
působnosti městského obvodu ve věci vyřízení podnětu k výkonu dozoru nad samostatnou působností obce
paní E. P.

5468/105  
7

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel ZŠ Provaznická, Provaznická 64, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČ 654 97 635 na Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
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5469/105  
8

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled počtu uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v
Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za obvobí leden - červen 2014.

5470/105  
9

Uzavření smluvního vztahu na poskytování služby elektronických komunikací - fotopasti

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací spočívající v poskytování, zpracování a
přenosu dat, které umožní monitorování vybraných lokalit Městského obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím
zařízení fotopastí se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ:
29399491, na dobu 1 rok, za cenu 1.000,- Kč + aktuální sazba DPH pro jednu fotopast a jeden kalendářní
měsíc, dle důvodové zprávy.

5471/105  
10

Návrh Obecně závazné vyhlášky o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku
Statutárního města Ostravy

Rada městského obvodu

projednala

návrh Obecně závazné vyhlášky o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku města Ostravy.
odkládá

materiál na příští schůzi rady městského obvodu s tím, že vedoucí odboru školství a kultury  Ing. Sylva
Sládečková a místostarosta Mgr. Radim Miklas podají zprávu o způsobu  definování a povinnosti
provozovatele školního hřiště.

5472/105  
11

Nabídka odkupu pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Hýlova

Rada městského obvodu

rozhodla

nepodat přihlášku do výběrového řízení na odkup pozemku parc.č. 715/314 ostatní plocha – zeleň v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111,  se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, a tím se nezúčastit výběrového řízení

5473/105  
12

Návrh na uzavření smluvních vztahů s OC LUNA s.r.o. v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.st. 3452, zastavěná plocha a nádvoří,
smlouvy o výstavbě nebytové jednotky č.4 v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 2444 na pozemku parc.č.st.
3452, a smlouvy o výpůjčce částí pozemků poz.parc.č. 1237/19, poz.parc.č. 654/80, poz.parc.č. 654/78 a
poz.parc.č. 1237/15 za účelem užívání příjezdové komunikace, zásobovacích vjezdů a parkoviště, vše v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, se společností OC LUNA, s.r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 916/158, IČ : 016 88
880, ve znění uvedených v příloze tohoto materiálu

5474/105  
13

Pacht části pozemku p.č. 458/12  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat část pozemku p.p.č. 458/12 - zahrada  o výměře  63 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, panu Ing. V.
M., bytem Mňukova , Ostrava - Zábřeh za účelem užívání zahrádky č. 4,  s ročním pachtovným ve výši 11
Kč/m2 na dobu neurčitou  s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

5475/105  
14

Pacht částí pozemků p.č. 608/2 a p.č. 644/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X
Rudná“

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat části pozemků p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, loalita "Pavlovova x Rudná" ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava - Jih, paní J. Z., bytem 17. listopadu , Ostrava - Poruba, za účelem užívání
zahrádky č. 10, s ročním pachtovným ve výši 11 Kč/m2 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

5476/105  
15

Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková

Rada městského obvodu

souhlasí
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s prodejem části pozemku parc.č. 793/383 ostatní plocha-jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č.
965-99/2013 ze dne 3.10.2013, s novým označením jako pozemek parc.č. 793/414 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 117 m2, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti SEGL, s.r.o., IČ: 25394096, U Haldy 1616/68,
700 30 Ostrava – Hrabůvka, za kupní cenu ve výši 76.870 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 2.057 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu části dotčeného pozemku v
k.ú. Výškovice u Ostravy

5477/105  
16

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku st.p.č. 6566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, do
vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, za celkovou kupní cenu ve výši 5.050,- Kč, za podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého
posudku ve výši 1.936,- Kč  a správního poplatku  za vklad  do KN v zákonné výši

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat dotčený pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou

5478/105  
18

Předání majetku SMO - kanalizační řád, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Hůra

Rada městského obvodu

souhlasí

s odejmutím svěření vodohospodářského majetku - dešťové kanalizace (jednotné), v délce 1519.34 m, k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita Hůra, ul. Drůbeží, Koncová, Špillarova dle přiložené specifikace vč. mapových
listů

5479/105  
19

Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek v k.ú.
Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení úplatného věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti cesty na pozemku p.p.č.
304/3 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, pro společnost BOTOP s.r.o., IČ 26813386, se sídlem Ostrava,
Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, spočívající v povinnosti trpět:

a)  příjezd všemi motorovými vozidly a přístup přes dotčený pozemek
b) vstupování a vjíždění na tento pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se změnami,
provozováním, údržbou, opravami a stavby přístupu a příjezdu,

to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1291-69/2013, ze dne 16.5.2013, pod č.76/2013 a
potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava dne 20.5.2013,
pod č. 879/2013, na dobu neurčitou a "in rem", za jednorázovou úplatu ve výši 1.210,- Kč vč. DPH,  dle
návrhu smlouvy

5480/105  
20

Snížení výměry pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Gurťjevova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o snížení výměry pronajaté části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní  plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, z
24 m2 na 12 m2 z důvodu prodeje parkovacího stání č. 2 dnem 9.7.2014,   formou dodatku ke Smlouvě o
nájmu nemovitosti č. 7/014/670/10, uzavřené s paní L. Č., bytem Gurťjevova , Ostrava - Zábřeh

b) zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní  plocha, zeleň o výměře 13 m2   v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání parkovacího stání č. 2 pro osobní automobil, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

5481/105  
21

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Hrabůvka, „Rekonstrukce VO Dr. Martínka k Horní“

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti  PTD Muchová, s.r.o., IČ: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava –
Muglinov, o udělení souhlasu s kácením dřevin v rámci investiční akce SMO „Rekonstrukce VO Dr. Martínka
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k Horní“

a
vydává

souhlas s kácením dřevin, a to 5 m2 plochy keřů na pozemku p.p.č. 468/1 ostatní plocha - silnice, k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih

5482/105  
22

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská - protinávrh úplaty

Rada městského obvodu

projednala

žádost pana D. S., bytem Starobělská , Ostrava – Zábřeh, o snížejí výše úplaty za zřízení věcného břemene
 z  500,- Kč/bm bez DPH na 100,- Kč/bm bez DPH

a
trvá

na svém usnesení č. 4372/86 ze dne 31.10.2013, kterým rozhodla o zřízení věcného břemene - nově
služebnosti inženýrské sítě,  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha
 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby „přípojky NN“ v délce cca 38 bm pro pana D. S.,
bytem Starobělská , Ostrava – Zábřeh, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

5483/105  
23

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny - 1

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 12 bm včetně 1 ks přípojkové skříně na
pozemek p.p.č. 773/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky
NN v délce cca 12 bm  včetně 1 ks přípojkové skříně, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, za
úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks
přípojkové skříně

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks přípojkové skříně
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks přípojkové skříně,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks přípojkové
skříně - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.8.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

5484/105  
24

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny - 2

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 3 bm včetně 1 ks přípojkové skříně na
pozemek p.p.č. 773/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky
NN v délce cca 3 bm  včetně 1 ks přípojkové skříně, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, za
úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks
přípojkové skříně
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Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks přípojkové skříně
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks přípojkové skříně,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks přípojkové
skříně - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.8.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

5485/105  
25

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Dolní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky k bytovým domům na ulici Dolní
2472/77,2473/79 a 2474/81 v délce cca 32 bm  na pozemky p.č. 235/1 ostatní plocha, jiná plocha a p.č.
235/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemky p.č. 235/1
ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 235/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem umístění stavby  vodovodní přípojky k bytovým domům na ulici Dolní 2472/77,2473/79 a 2474/81 v
délce cca 32 bm, pro Stavební bytové družstvo Vítkovice, IČ 00050806, se sídlem Daliborova 390/54,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a paní Lucií Klukavou, bytem Dolní 77, Ostrava – Zábřeh, za úplatu 600,-
Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání vodovodní přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníky - vlastníky vodovodní přípojky - Stavebním
bytovým družstvem Vítkovice, IČ 00050806, se sídlem Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
a paní Lucií Klukavou, bytem Dolní 77, Ostrava – Zábřeh,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do
31.8.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny
v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

5486/105  
26

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti
(stavba cyklostezky)

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava Svornosti, přeložka VNk, NNk SMO“ na pozemky p.p.č.
1404 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.č. 723/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace, p.č. 725/37 orná půda v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti, které jsou v majetku
statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění zemního vedení
NN a chrániček přes p.p.č. 1404, p.č. 723/1 a p.č. 725/37 o výměře 23 bm  

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č. 1404
ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, p.č. 723/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace, p.č. 725/37 orná půda v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Svornosti, které jsou v majetku
statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby zemního
vedení NN a chrániček přes p.p.č. 1404, p.č. 723/1 a p.č. 725/37 o výměře 23 bm v rámci akce „Ostrava
Svornosti, přeložka VNk, NNk SMO“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci společnosti NOVPRO
FM s.r.o., IČ: 28633504, se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek - Místek, za za jednorázovou úplatu ve výši
2.000 Kč bez DPH
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Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „zemního vedení a chrániček“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „zemního vedení a chrániček“

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s
dobou platnosti do 30.9.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů budou řešeny v
souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

5487/105  
27

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez č.p. na
pozemku parc.č.st. 6022 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáži bez č.p. na pozemku parc.č.st. 2579 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva
1)    k budově bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 6022 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana
Radima Háby, bytem Šeříkova 628/41, Ostrava-Výškovice, za podmínek dle předložené kupní smlouvy;
2)    k budově garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 2579 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana
Emila Novotného, bytem Hostašovice 207, 741 01 Hostašovice, za podmínek dle předložené kupní smlouvy;

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k budově bez č.p.
na pozemku parc.č.st. 6022 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáži bez č.p. na pozemku parc.č.st. 2579 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou

5488/105  
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny a na ul. Kpt. Vajdy,
které jsou 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:

1) pozemek parc.č.st. 1990/21, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
2) pozemek parc.č.st. 1990/24, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
3) pozemek parc.č.st. 1994/1, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
4) pozemek parc.č.st. 1994/15, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
5) pozemek parc.č.st. 2110/16, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
6) pozemek parc.č.st. 2337, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
7) pozemek parc.č.st. 2345, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
8) pozemek parc.č.st. 2378, zast. pl. o výměře 18 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
9) pozemek parc.č.st. 2383, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
10) pozemek parc.č.st. 2405, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
11) pozemek parc.č.st. 2492, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
12) pozemek parc.č.st. 3659, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
13) pozemek parc.č.st. 3729, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
14) pozemek parc.č.st. 3750, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;

5489/105  
29

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská x Místecká - variantní
návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 198/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2705
m2 v k.ú. Hrabůvka.

5490/105  
30

Zrušení usnesení a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jugoslávská

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení  č. 4977/98 ze dne 17.4.2014
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a
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 623/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 x 14,5 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích stání  pro osobní automobil,  na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

5491/105  
31

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v souladu s občanským zákoníkem

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, z.s. Klub Stonožka - Ostrava, IČ: 68308892, v pronajatých prostorách v budově č.p. 1330, která je
součástí pozemku p.č.st. 1387 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mitušova 4 v Ostravě-
Hrabůvce a udělení souhlasu se zápisem tohoto sídla pobočného spolku do veřejného rejstříku spolků, dle
důvodové zprávy

5492/105  
32

Výpůjčka stěnové plochy Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části stěnové plochy  Domu služeb na ulici Horní 1492/55 v budově č.p. 1492, která je součástí
pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Horní 55 v Ostravě-Hrabůvce,
o výměře 10,15 m2, pro pobočný spolek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
Klub Stonožka Ostrava, se sídlem Mitušova 4, Ostrava–Hrabůvka, 700 30, IČ:68308892,  za účelem
umístění mozaikového obrazu o rozměrech 1,45 x 7 m, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle
důvodové zprávy

5493/105  
33

Odpis pohledávky po zemřelé

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- pí M. D., za pronájem bytu na ul. Abramovova 1588/10, Ostrava-Zábřeh, v celkové výši 196 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2013,

dle důvodové zprávy

5494/105  
34

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku a úroku z prodlení
- p. I. B., za byt na ul. Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 8.592 Kč, tj. 7.733 Kč,
- p. R. Ch., za byt na ul. Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 19.553 Kč, tj. 17.598 Kč,
- pí D. H., za byt na ul.Vaňkova , Ostrava-Bělský Les, ve výši 90% z částky 6.884 Kč, tj. 6.196 Kč,
dle důvodové zprávy

5495/105  
35

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku a úroku z prodlení
- pí M. K., za byt na ul. J. Škody , Ostrava-Dubina, ve výši 60% z částky 117.114 Kč, tj. 70.268 Kč,
- p. M. A. a pí J.A., za byt na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 115.942 Kč, tj.104.348
Kč,
- p. P. M., za byt na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 60% z částky 95.973 Kč, tj. 57.584 Kč,
- p. M. K., za byt na ul. Vl. Vlasákové , Ostrava-Bělský Les, ve výši 90% z částky 279.429 Kč, tj. 251.486
Kč,
dle důvodové zprávy
nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- p. M. C., za byt na ul. Edisonova , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 22.385 Kč
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5496/105  
36

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla
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I.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 37
T. J., Stavbařů 

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 5  
N. G., Pavlovova 

Jubilejní  48, 1+1, standard, č. b. 6
Š. B., Čujkovova 

Tarnavova 8, 1+3, standard, č. b. 11
O. P., Volgogradská 

Svornosti 16, 1+3, standard, č. b. 7  
Ch. V., Výškovická 

Zlepšovatelů 8, 1+2, standard, č. b. 6  
K. O., F. Formana 

P.  Lumumby 10, 1+2, standard, č. b. 5
Mgr. K. Z., Volgogradská 

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 33  
P. J., Horní 

Jubilejní 50, 1+1, standard, č. b. 2  
P. L., Foksova , Ostrava-Nová Bělá

Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 42
J. N., Hulvácká 

Volgogradská 139, 1+2, standard, č. b. 8
P. J., Svazácká 
 
Letecká 21, 1+3, standard, č. b. 3
P. S., B. Četyny  a P. M., Horní 3

Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 49
Č. I., Mjr. Nováka 

Jedličkova 8, 1+1, standard, č. b. 15  
K. L., Horní 3

Zlepšovatelů 42, 1+2, standard, č. b. 5  
M. R.,  Tylova 

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 6  
R. T.,  Vrázova , Ostrava-Vítkovice

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 19  
U. R., V. Vlasákové 

Edisonova 21, 1+2, standard, č. b. 5  
H. R., Plzeňská 

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 9
H. V., Čujkovova 

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 Y. D.,  dle důvodové zprávy

P. J., Čujkovova , č. b. 84
rozhodla

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

II.

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

V. Jiřikovského 33, 1+3, standard, č. b. 12
V. M., J. Matuška 

Jubilejní 48, 1+1, standard, č. b. 4
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Bc. B. M., Plavecká 

F. Formana 30, 0+2, standard, č. b. 23
K. Z., Holasova .........

5497/105  
37

Skončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi, pronájem bytu, uzavření
smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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) Y. D.

Ž. M., Pavlovova , č. b. 10    
B. L., Jugoslávská , č. b. 36
N. A., Čujkovova , č. b. 6
P. B., Tylova , č. b. 13

2) JUDr. M. K.

K. A., Horymírova , č. b. 71
D. J., Lumírova , č. b. 33
P. P., Mňukova , č. b. 48
H. I., Dr. Šavrdy , č. b. 8
K. R., V. Košaře  a K. K., V. Košaře , č. b. 22

II.

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 , dle důvodové zprávy

1) JUDr. J. J.

Ing. B. P., P. Lumumby , č. b. 11
F. D., V. Vlasákové , č. b. 6

2) JUDr. M. K.

F. J., V. Košaře , č. b. 8

3) Y. D.

K. V., Čujkovova , č. b. 4

III.

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

Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 54
D. V., Volgogradská 

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

D. V., Volgogradská , č. b. 3

IV.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou, v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle
důvodové zprávy

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 12 - K. J., F. Formana 
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka

5498/105  
38

Udělení souhlasu s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul.
Volgogradská 88, O.-Zábřeh a s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu
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I.
s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání o velikosti 17 m2 v bytovém domě č.p. 2413 na ul.
Volgogradská č. or. 88 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3177 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, pro společnost ENZA, s.r.o. - organizační složka, IČ: 02036118, se sídlem Místecká 1120/103,
Ostrava-Vítkovice za účelem provozování kanceláře, a to maximálně po dobu nájmu nájemce ACCONT
Finance, s.r.o., IČ: 25397966 a za stejných podmínek, které má nájemce sjednané v nájemní smlouvě  

II.
s umístěním sídla společnosti ENZA, s.r.o. - organizační složka, IČ: 02036118 v části prostoru sloužícího
podnikání v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu
Ostrava-Jih č.p. 2413 na ul. Volgogradská č. or. 88 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č.
st. 3177 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to po dobu trvání nájemního vztahu nájemce k předmětnému prostoru
sloužícího podnikání

5499/105  
39

Udělení souhlasu s umístěním označení subjektu na budově na ulici Gurťjevova 459/11 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  (informační tabule) o rozměru 50 x 70 cm, na budově č.p. 459, která je součástí
pozemku p.č.st. 2024, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Gurťjevova 11, v
Ostravě-Zábřehu,  společnosti Střední škola uměleckých řemesel s. r. o., IČ: 25380559, se sídlem
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh,  maximálně však po dobu trvání nájemního vztahu,  za podmínek dle
důvodové zprávy

5500/105  
40

Ukončení pronájmu části prostor v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina
dohodou a zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit pronájem části prostor o výměře 8,12 m2  v I. NP budovy č.p. 251 občanská vybavenost, která je
součástí pozemku p.č. 71/81 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, nájemci MUDr. Ivoně
Křižákové, IČ: 61986895, bytem K Průplavu 3,  Ostrava-Stará Bělá, PSČ 724 00, dohodou ke dni 30.09
2014,  dle důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 17.11.1997, ve znění dodatků, na pronájem prostor  v I.
NP budovy č.p. 251 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č. 71/81 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Dubina u Ostravy, nájemci MUDr. Ivoně Křižákové, IČ: 61986895, bytem K Průplavu 3,
 Ostrava-Stará Bělá, PSČ 724 00, a to z důvodu snížení výměry pronajatých prostor ze 116,85 m2 na
108,73 m2,  dle důvodové zprávy

5501/105  
41

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v objektu na ul. Gurťjevova 459/11,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 25.04.2014 na pronájem prostor ve II. nadzemním podlaží o
celkové výměře 334,23 m2 v budově č. pop. 459 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č.
st. 2024 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Gurťjevova č. or. 11 v Ostravě-
Zábřehu,  se společností Střední škola uměleckých řemesel s.r.o., se sídlem Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh,
IČ: 25380559, z důvodu úpravy výpovědní doby ze 3 měsíců na 1 rok při zachování ostatních sjednaných
podmínek nájemního vztahu, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku k nájemní smlouvě

5502/105  
42

Uzavření ,,Dohody o způsobu provedení oprav fasád staveb č.p. 2717 a č.p.2444, ul.P.Lumumby,
k.ú. Zábřeh nad Odrou"

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  ,,Dohodu o způsobu provedení oprav fasád staveb č.p. 2717 a č.p.2444, na ul.P.Lumumby,  v k.ú.
Zábřeh nad Odrou" mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3,
700 30 Ostrava-Hrabůvka ,  IČ: 00845451 a  společností OC LUNA s.r.o., se sídlem Palackého třída
916/158, 612 00 Brno, IČ: 01688880 v rozsahu dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu dohody

5503/105  
43

Uzavření nájemní smlouvy se společností OC LUNA, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla
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o uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem prostor v objektech v majetku SMO,
městského obvodu Ostrava-Jih, a to:

- prostory o výměře 175,84 m2 v  objektu č.p. 2717 občanská vybavenost, který je součástí pozemku parc.
č. st. 3564 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul P. Lumumby v Ostravě -Zábřehu,  za
účelem podnikatelské činnosti - maloobchodní prodej a služby,  s výší nájemného 1.000,- Kč/m2/rok

-prostory o výměře 67,81 m2 v  objektu č.p. 2717 občanská vybavenost, který je součástí pozemku parc.
č. st. 3564 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul P. Lumumby v Ostravě -Zábřehu za
účelem způsobu užívání - pasáže, s výší nájemného 100,- Kč/m2/rok

- prostory o výměře 358,1 m2 v objektu č.p. 2444 občanská vybavenost, který je součástí pozemku parc.
č. st. 3452 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú Zábřeh nad Odrou, na ul. P. Lumuby v Ostravě-Zábřehu za
účelem podnikatelské činnosti - maloobchodní prodej a služby, s výší nájemného 1.000,- Kč/m2/rok

společnosti OC LUNA, s.r.o. , se sídlem Brno, Palackého třída 916/158, PSČ 612 00,  zastoupené jednateli
Ing. Romanem Baurem a Ing. Petrem Jonášem, na dobu určitou 15 let +3x5 let opce

v rozsahu předloženého návrhu.

5504/105  
44

Veřejná zakázka " Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava -
Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/89/2014 ze dne 26.6.2014 na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „ Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace objektu Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh“ se
zhotovitelem Ing. Miroslavem Pytlem, IČ: 18110592, kterým se mění  předmět plnění  z důvodu méněprací
a víceprací  souvisejících  s dokončením díla, v rozsahu dle změnového listu č. 1 za cenu nejvíce přístupnou
1 194 878,36 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
zmocňuje

Mgr.  Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava – Jih, k podpisu dodatku č. 1
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/89/2014 na výše uvedenou zakázku
Termín: 11. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/89/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 18. 08. 2014

5505/105  
45

Veřejná zakázka "Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava - Zábřeh, pavilon
"C"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/101/2014 ze dne 10.7.2014 na realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Výměna oken v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava - Zábřeh, pavilon „C“ se
zhotovitelem Bohumínská stavební s.r.o., IČ: 29392918, kterým se mění předmět plnění z důvodu víceprací
souvisejících s dokončením díla, v rozsahu dle změnového listu č. 1 za cenu nejvíce přípustnou 1 966
170,00 Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č. 1
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/101/2014 na výše uvedenou zakázku
Termín: 21. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/101/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 28. 08. 2014

5506/105  
46

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru č. 2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih v bytovém domě č. p. 2458 na ul. Volgogradská č. or. 28 v Ostravě-
Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2864 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o velikosti 53,21 m2, s
minimální výší nájemného 700,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení
účelu užívání
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5507/105  
47

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostoru  v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-
Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku prostor o výměře 91,64 m2, v budově č.p. 251 občanská vybavenost, která je
součástí pozemku p.č. 71/81 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, a to na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,  za účelem provozování odborného sociálně právního poradenství, dle
důvodové zprávy

5508/105  
48

Žádost nájemců bytů o skončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu
("žádost o schválení výměny bytu")

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 22
L. V., Horní 3, Ostrava-Hrabůvka (úřední záznam)

   

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

Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 22
V. T., Zelená , Ostrava-Mariánské Hory, zastoupena zmocněncem Y. T., Zelená , Ostrava-Mariánské Hory,
na základě Plné moci ze dne 02.07.2014

5509/105  
49

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s pí Z. D. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby, za byt na
ul. Vl. Vlasákové , Ostrava-Bělský Les, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč, a to po
dobu 14 měsíců, poslední 15. splátka je stanovena ve výši 481 Kč, dle důvodové zprávy
nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s p. F. Ch. na úhradu dlužného nájemného, za byt na ul. Čujkovova ,
Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5510/105  
50

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 17
R. S., Lumírova , Ostrava-Zábřeh

Abramovova 10, 1+2, standard, č. b. 1
L. G., Abramovova , Ostrava-Zábřeh

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 19
D. G.. Horymírova , Ostrava-Zábřeh

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

F. Formana 51, 0+2, standard, č. b. 4
O. K., F. Formana , Ostrava-Dubina
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

F. Formana 51, 0+2, standard, č. b. 4
O.K., F. Formana , Ostrava-Dubina
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5511/105  
51

Žádost o schválení splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalednář

- s p. P. Z. na úhradu poplatku z prodlení ve výši 9 626,- Kč za užívání bytu č. 29 v domě č.  na ulici
Jičínská v Ostravě-Zábřehu a na úhradu soudního poplatku ve výši 300,- Kč za podaný návrh na výkon
rozhodnutí, a to formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2 000,- Kč po dobu 4 měsíců, poslední 5.
splátka je stanovena ve výši 1 926,- Kč, vždy k poslednímu dni měsíce, když první splátka se stanoví v
měsíci srpnu 2014,

dle důvodové zprávy

5512/105  
52

Žádost o splátkový kalendář

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalendář

s pí T.S., za pronájem bytu č. 57 v domě č.  na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu, ve výši 17 927,- Kč s
příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a ve výši 1 600,- Kč z titulu nákladů řízení, a to formou
pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v
měsíci srpnu 2014,

dle důvodové zprávy a
souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

s pí H. M., za pronájem bytu č. 33 v domě č.  na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu, ve výši 29 877,- Kč s
příslušenstvím z titulu nezaplaceného vyúčtování služeb a z titulu bezdůvodného obohacení a ve výši 2
000,- Kč z titulu nákladů řízení, a to formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, vždy k 20. dni
v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci září 2014,

dle důvodové zprávy a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

uzavřít splátkový kalendář

s pí H. M., za pronájem bytu č. 33 v domě č.  na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu, ve výši 29 877,- Kč s
příslušenstvím z titulu nezaplaceného vyúčtování služeb a z titulu bezdůvodného obohacení a ve výši 2
000,- Kč z titulu nákladů řízení, a to formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, vždy k 20. dni
v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci září 2014,

dle důvodové zprávy

5513/105  
53

Stížnost obyvatel domu na ul. Čujkovova 38

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stížnost pí J. Ch. a obyvatel domu na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh, týkající se chování občanů, bydlících
v objektu ubytovny na ul. Čujkovova  a odpověď starosty

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu projednat  stížnost

5514/105  
54P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery
a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 10.14, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21153 Operačního
programu Životní prostředí na provedení stavebních prací "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.
Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Závazných pokynů Státního fondu životního prostředí
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
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
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, vedoucí odboru investičního

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 10.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 11. 2014

5515/105  
55P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce reprezentačních prostor
bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 71.14 k provedení stavebních prací
"Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih“ 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. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
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 71.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 11. 09. 2014

5516/105  
56P

Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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přehled o  smluvních pokutách udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2014

5517/105  
57P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. a II. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., odboru investičního a referátu vzdělávání a sekretariátu
tajemníka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2014 odboru investičního,
- za I. a II. čtvrtletí roku 2014 referátu vzdělávání a sekretariátu tajemníka,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, 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

5518/105  
58P

Variantní řešení  k žádosti o vrácení jistoty  Oprava povrchu ulice Hulvácká;, Oprava povrchu
ulice Mjr. Nováka; Oprava povrchu Jubilejní; Oprava povrchu ulice Šeříkova; Oprava povrchu
ulice Kotlářova; Oprava povrchu ulice Letecká

Rada městského obvodu

rozhodla

žádosti uchazeče TheBa s.r.o.  se sídlem Pekařská 101/7, Město, 746 01 Opava, IČ  26840294 nevyhovět.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 32.14
Termín: 30. 08. 2014

5519/105  
59P

Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči
druhému v pořadí (OZŘ dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o připadnutí poskytnuté peněžní jistoty ve výši Kč 200.000,00 zadavateli v souladu s ust. § 67 odst. 7
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že vybraný
uchazeč Společnost VÍTKOVICE – Stavos, kino Luna složená z VÍTKOVICE REVMONT a.s., Ruská 2887/101,
706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25828258 (jednající), a Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494, dne 18. 7. 2014 odstoupil od realizace zakázky, čímž odmítl uzavřít se
zadavatelem smlouvu o dílo podle § 82 odst. 4 zákona u VZ 33.14 "Úprava předprostoru kina Luna
Ostrava-Jih"
rozhodla

zrušit otevřené zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 33.14 na provedení stavebních prací
"Úprava předprostoru kina Luna Ostrava-Jih" dle § 84 odst. 2 písm. c) v návaznosti na ust. § 82 odst. 4
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v
důvodové zprávě tohoto přínosu
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 33.14 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 08. 2014

5520/105  
60P

Výběr nejvhodnější nabídky  - GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V.
Košaře 1/122, 3/123 a 4/125

Rada městského obvodu

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 30.14 na provedení
stavebních prací "GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V. Košaře 1/122, 3/123 a
4/125" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
Martin KOTT L-M elektro,  Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín Žilina, IČ 71002251 za nabídkovou cenu 6 068
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873,80 Kč bez DPH/za 68 kalendářních dnů.

jako druhým v pořadí s uchazečem  ELIN servis s.r.o., Moravská Ostrava, Hornická 64/3212, PSČ 702 00,
IČ 25396633 za nabídkovou cenu 6 300 899,63 Kč/za 95 kalendářních dnů.

jako třetím v pořadí s uchazečem TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ
14616238 za nabídkovou cenu 6 800 871,57 Kč bez DPH /za 89 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 30.14 GO
elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V. Košaře 1/122, 3/123 a 4/125
Termín: 22. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  "GO
elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V. Košaře 1/122, 3/123 a 4/125"
Termín: 30. 08. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 30.14
Termín: 30. 09. 2014

5521/105  
61P

Výzva na  zpracování projektové dokumentace - „Rekonstrukce objektu Pavlovova 31, Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 67.14 zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce objektu Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách  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, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
úpravami
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor inestiční
3. Bc. Renáta Rárová, 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, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, odbor inestiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 67.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2014

5522/105  
62P

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 v objektu
Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 68.14 na provedení stavebních prací
"Výměna oken v objektu Mitušova 4, 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

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
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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. Marie Holková, 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. Marie Holková, 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 68.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 28. 09. 2014

5523/105  
63P

Zpráva komise (dodávky dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a Zásad) - Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Krestova, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 60.14 "Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem MAVA spol. s r.o., se sídlem Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:
48397555, za nabídkovou cenu:
Kč 771.000,00 bez DPH, tj. Kč 932.910,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 10 kalendářních dnů,
ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna vzduchotechniky ve školní
kuchyni ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 22. 08. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna
vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 29. 08. 2014

5524/105  
64P

Zpráva komise (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a Zásad) - Zajištění výuky cizích jazyků (angl. a německého) a znak. jazyka I. a
IV. stupně pro zaměstnance SMO zařazené do ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 59.14 na poskytování služeb "Zajištění výuky cizích jazyků (anglického a německého) a znakového
jazyka I. a IV. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy:

- s vybraným uchazečem Hello language centre s.r.o., se sídlem Emila Filly 982/12, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 25889192, za nabídkovou cenu:
Kč 252.000,00 bez DPH (není plátce DPH)
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit a prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění
výuky cizích jazyků (anglického a německého) a znakového jazyka I. a IV. stupně pro zaměstnance
Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 29. 08. 2014
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5525/105  
65P

Zrušení VZ (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Dodávka čtyř nových motorových vozidel vč. odkupu čtyř starších
motorových vozidel

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 61.14 "Dodávka čtyř nových motorových vozidel vč. odkupu čtyř starších motorových vozidel" o
vyloučení jediného uchazeče:
- Auto Tichý s.r.o., se sídlem Rudná 1124/32, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25390121,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 61.14 "Dodávka čtyř nových motorových vozidel vč. odkupu čtyř starších motorových vozidel" o zrušení
této veřejné zakázky, neboť z účasti v soutěži byl vyloučen jediný uchazeč
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 61.14 vyplývající z bodu
usnesení
Termín: 31. 08. 2014

5526/105  
66P

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce
elektroinstalace budovy A

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 48.14 na provedení stavebních
prací "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v důvodové
zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 48.14 vyplývající z usnesení
Termín: 15. 08. 2014

5527/105  
67

Souhlas se změnou účelu užívání a zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na
pronájem prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou účelu užívání v pronajatých prostorách   I  nadzemního podlaží o výměře 325,24 m2 v budově č.
pop. 259 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1031 zastavěná plocha a nádvoří  v
k.ú. Výškovice u Ostravy , na ul. 29. dubna č. or. 33 v Ostravě-Výškovicích,   na dobu neurčitou, s výší
nájemného 258,57 Kč/m2/rok, společnosti Mateřská škola Learn N´Play Academy, s. r. o., se sídlem
Ruskova 1150/74, Ostrava-Stará Bělá, IČ: 29386187, a to ze současného účelu užívání prostor pro jesle na
mateřskou školu, dle důvodové zprávy
rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 28.08.2012 na pronájem prostor v I. nadzemním podlaží o
výměře 325,24 m2 v budově č. pop. 259 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1031
zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29. dubna č. or. 33 v Ostravě-Výškovicích,
 na dobu neurčitou, s výší nájemného 258,57 Kč/m2/rok, společnosti Mateřská škola Learn N´Play
Academy, s. r. o., se sídlem Ruskova 1150/74, Ostrava-Stará Bělá, IČ: 29386187, a to z důvodu změny
účelu užívání z prostor pro jesle na mateřskou školu, dle důvodové zprávy

5528/105  
68

Zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostor v objektu na ul. 29.
dubna 259/33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 28.08.2012 na pronájem prostor v I a  II. nadzemním
podlaží o celkové výměře 658,34 m2 v budově č. pop. 259 občanská vybavenost, která je součástí
pozemku parc. č. st. 1031 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29. dubna č. or.
33 v Ostravě-Výškovicích,  za účelem provozování mateřské školy a centra pro děti a rodiče, na dobu
neurčitou, s výší nájemného 258,57 Kč/m2/rok, společnosti Mateřská škola Learn N´Play Academy, s. r. o.,
se sídlem Ruskova 1150/74, Ostrava-Stará Bělá, IČ: 29386187, a to z důvodu prodloužení výpovědní doby
ze 3 měsíců na 1 rok, dle důvodové zprávy
žádá

v souladu s článkem 7, odstavcem (8) písmene c)2.  Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, Radu města Ostravy o udělení předchozího souhlasu
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5529/105  
69P

Doplnění člena komise pro otevírání obálek u VZ 58.14

Rada městského obvodu

jmenuje

dalšího člena komise pro otevírání obálek s nabídkami  VZ 58.14 Oprava chodníků v MO Ostrava-jih III.
Etapa a IV. etapa; Oprava chodníku Dr. Martínka; Oprava chodníku ul. Krakovská 4-18; Oprava chodníku
podél ulice U Hrůbků; Oprava chodníku a cyklostezky v úseku ul. Maluchy a ul. Krestova; Opravu
cyklostezky v úseku A. Brože – Zábřeh smyčka v Bělském lese

Ing. Danu Čechalovou, pověřenou zastup. ved. odd. veřejných zakázek
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
účastnit se jednání komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku VZ 58.14
Termín: 11. 08. 2014

5530/105  
OR

Souhlas s umístěním  znaku městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním znaku městského obvodu Ostrava-Jih v reprezentativní publikaci "Dal jméno divadlu", kterou
vydává vydavatelství MONTANEX, a.s.  Ostrava ve spolupráci s Národním divadlem Moravskoslezským.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

17 Pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování městské informatiky -
variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout tyto pozemky a zařízení v působnosti obvodu:  

a) pronájem pozemků o výměře 9 x 2 m2 za účelem umístění plakátovacích ploch:
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 311/33 ostatní plocha ostatní plocha, ul. Horní – naproti KB  
                            p.p.č. 311/33 ostatní plocha, ul. Horní – před pizzerií Fontána
v k.ú. Zábřeh nad Odrou p.p.č. 757/2 ostatní plocha, ul. Výškovická – OD Kaufland
                                           p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ul. Výškovická x Kotlářova
                                           p.p.č. 1431 ostatní plocha, ul. Jugoslávská  - u LIDLu
                                           p.p.č. 654/34 ostatní plocha,  ul. Čujkovova – u tržnice
                                           p.p.č. 654/28 ostatní plocha,  ul. Čujkovova – BUS zastávka Kotva (směr
Kotva)
v k.ú. Výškovice u Ostravy p.p.č. 740/50 ostatní plocha, ul. 29. dubna
                                             p.p.č. 740/51 ostatní plocha, ul. Výškovická

b) pronájem pozemků o výměře 10 x 2 m2 za účelem umístění výlepových válců:
v k.ú. Zábřeh nad Odrou p.p.č. 654/44 ostatní plocha, nám. SNP (před poštou)
                                           p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ul. Výškovická – OC Kotva
                                           p.p.č. 995/12 ostatní plocha, ul. Výškovická – u býv. Delvity
v k.ú. Výškovice u Ostravy p.p.č. 793/281 ostatní plocha, ul. Výškovická x Břustkova (Albet)  
v k.ú. Dubina u Ostravy p.p.č. 71/135 ostatní plocha, ul. Horní  (u MÖBELIXu)
                                         p.p.č. 71/58 ostatní plocha, ul. Horní  (za MÖBELIXem)
                                         p.p.č. 101/38 ostatní plocha, ul. Horní  (před ČS spořitelnou)
                                         p.p.č. 71/88 ostatní plocha, ul. N. Frýda  x V. Jiříkovského
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 223/14 ostatní plocha, ul. Horní – před radnicí obvodu
                           p.p.č. 403/2 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka x Horní  
                     
c)  pronájem pozemku o výměře 3 m2 za účelem umístění plakátovací stěny:
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 311/33 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka – u polikliniky  

d) pronájem 2 ks výlepových válců ve vlastnictví obvodu:
v k.ú. Hrabůvka  p.p.č. 391/21 ostatní plocha, ul. Horní – areál Venuše

e) pronájem stěny o výměře 2 m2 za účelem umístění plakátovací plochy v podchodu:
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 468/1 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka – kostel,

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  a

VARIANTA A

s ročním nájmem ve výši 500,- Kč/m2 bez DPH pohledové plochy společnosti RENGL, s.r.o., IČ: 25420160,
 se sídlem Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická 354, PSČ 466 01

VARIANTA B

s ročním nájmem ve výši 500,- Kč/m2 bez DPH pohledové plochy  paní Evě Chytkové – EPONA, IČ:
14567113, se sídlem Tyršova 1795/25, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00,

za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města
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Tiskové opravy

TO Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou - TO usn. č. 4997/98 ze dne 17.4.2014

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodu v celkové délce 1020 bm včetně 66 ks plynovodních
přípojek v celkové délce 380 bm a 2 ks skříní HUP na potrubí OPZ v celkové délce 7 bm v rámci akce „REKO
MS Ostrava, ul. Rodinná“ pod povrchem pozemků st.p.č. 1671 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 555/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/162 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/164
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/165 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 560/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 574/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 574/8 zahrada, p.p.č. 574/22 zahrada a p.p.č. 575 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcíchst.p.č. 1671 zastavěná plocha a nádvoří,
p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/162 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
555/164 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/165 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
560/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 574/5
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 574/8 zahrada, p.p.č. 574/22 zahrada a p.p.č. 575 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby plynovodu v celkové délce
1020 bm včetně 66 ks plynovodních přípojek v celkové délce 380 bm a 2 ks skříní HUP na potrubí OPZ v
celkové délce 7 bm v rámci akce „REKO MS Ostrava, ul. Rodinná“, pro společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ:
27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní
ploše  a za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání plynovodu vč. přípojek a 2 ks HUP
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynovodu vč. přípojek a 2 ks HUP,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem plynovodu vč. přípojek a 2 ks HUP  -
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu s
dobou platnosti do 30.4.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky,
komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle
důvodové zprávy
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