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Přehled usnesení 107. schůze Rady městského obvodu, ze dne 28. 8. 2014 09:00

č. usn. č. m. Název materiálu

5537/107 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5538/107 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5539/107 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5540/107 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5541/107 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5542/107 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5543/107 7. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5544/107 8. Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5545/107 9. Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5546/107 10. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s. (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5547/107 11. Náhrada škody (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5548/107 12. Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5549/107 13. Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2014 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5550/107 14. Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2015 - MPSV ČR (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5551/107 15. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5552/107 16. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5553/107 17. Pronájem volných míst v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5554/107 18. Vyřazení majetku MSOJ (Bc. František Dehner, místostarosta)

5555/107 19. Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5556/107 20. Vyhodnocení vývoje po zrušení Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

5557/107 21. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku Mateřské
školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5558/107 22. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5559/107 23. Změna odpisového plánu na rok 2014 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,  jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5560/107 24. Záměr na pronájem části vývěsní skříňky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou za
účelem umístění nabídky kamenických služeb. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5561/107 25. Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5562/107 26. Žádost pí Karin Dlouhé o provedení zápočtu přeplatku na dluh, o prominutí dluhu, o splátkový kalendář
(Bc. František Dehner, místostarosta)

5563/107 27. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. František Dehner, místostarosta)

5564/107 28. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. František Dehner, místostarosta)

5565/107 29. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5566/107 30. Odpis nedobytné pohledávky (Bc. František Dehner, místostarosta)

5567/107 31. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s třetí osobou (Bc. František Dehner, místostarosta)

5568/107 32. Připojení odběrného místa Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh k odběru plynu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5569/107 33. Prominutí nájemného  z prostor sloužících podnikání z důvodu stavebních prací v budově na ul. Dr.
Martínka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

5570/107 34. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p.
1611 na ul. Dr. Martínka 17, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

5571/107 35. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5572/107 36. Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2014 dle jednotlivých správců DaBF (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5573/107 37. Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2014 k datu 30.06.2014 (Bc. František
Dehner, místostarosta)
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5574/107 38. Pronájem garážového stání v bytovém domě (Bc. František Dehner, místostarosta)

5575/107 39. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 17, O.-Zábřeh (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5576/107 40. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5577/107 42. Žádost o společný nájem bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5578/107 43. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5579/107 44. Pronájem školnických bytů (Bc. František Dehner, místostarosta)

5580/107 45. Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, zajištění přístřeší, výpověď  z nájmu bytu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5581/107 46. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5582/107 47. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5583/107 48. Veřejná zakázka  39.14 - Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr.Nováka
34, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

5584/107 49. Demolice stavby, Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5585/107 50. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5586/107 51. Odstoupení od nájemní smlouvy a zveřejnění záměru na pacht části pozemku p.p.č. 458/9 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5587/107 52. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová, Hýlova, Venclíkova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5588/107 53. Pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (parkovací stání č.38)
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5589/107 54. Pronájem části pozemku p.p.č. 485/21 v k.ú. Hrabůvka ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5590/107 55. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5591/107 56. Pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování městské informatiky - variantní
návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5592/107 57. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5593/107 58. Pronájem pozemku st. p.č. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5594/107 59. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Břenkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5595/107 60. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5596/107 61. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5597/107 62. Souhlas s postoupením práv a převzetím závazků ke smluvním vztahům uzavřeným k pozemkům v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5598/107 63. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemek p.p.č. 243/8 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5599/107 64. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5600/107 65. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5601/107 66. Stanovisko k nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Antonína Brože (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5602/107 67. Ukončení nájemní smlouvy a zveřejnění záměru na pacht části pozemku p.p.č. 458/9 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5603/107 68. Ukončení nájemní smlouvy a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5604/107 69. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5605/107 70. Záměr na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Hrabůvka za účelem umístění uměleckých děl (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5606/107 71. Záměr na změnu podmínek nájemní smlouvy uzavřené s FC OSTRAVA-JIH, z.s. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5607/107 72. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5608/107 73. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)
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5609/107 74. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou - I. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5610/107 75. Zveřejnění záměrů na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú.Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou - II. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5611/107 76. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 v k.ú. Hrabůvka, ulice Krakovská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5612/107 77. Výkup pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5613/107 78. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5614/107 79. Zveřejnění záměru prodeje pozemku  a Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5615/107 80. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Statutárního
města Ostravy. městského obvodu Ostrava-Jih ve věci stížnosti  Ing. Jaroslava Novotného (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

5616/107 81. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 19. zasedání, konaného dne
12.12.2013, do 22. zasedání, konaného dne 19.6.2014 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5617/107 82P. Časový postup ředitelky  Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5618/107 83P. Dodatek č. 1 k SoD "GO elekroinstalace ve společných prostorách Čujkovova 1737/32 a 1715/23,
Ostrava-Zábřeh" (Bc. František Dehner, místostarosta)

5619/107 84P. Rekonstrukce dvorů ul.J.Maluchy, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

5620/107 85P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp. a části III. Zásad) - Přírodovědné učebny (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5621/107 86P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp. a části III. Zásad) - Učebny fyziky a chemie (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5622/107 87P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5623/107 88P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5624/107 89P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5625/107 90P. Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - 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)

5626/107 91P. Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5627/107 92P. Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Výměna oken v objektu Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5628/107 93P. Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - Centrální spisovna
Ostrava-Jih, areál Korýtko (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5629/107 94P. Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - Oprava opláštění a
soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3, rekreačního střediska Skalice-Kamenec,
Frýdek-Místek (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5630/107 95P. Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - „Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5631/107 96P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na ZŠ J. Matuška 26a, Ostrava-Dubina (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5632/107 97P. Výzva (stavební práce, ZPŘ dle  zák. 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)

5633/107 98P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad )  „GO rozvodů vody a odpadů pro
dům  Pavlovova 71/1628,  Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5634/107 99P. Zrušení VZ 71.14  Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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5635/107 100P. 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 4 nových motorových vozidel vč. odkupu 3 starších
motorových vozidel (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5636/107 101P. Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabùvka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5637/107 102. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. František Dehner, místostarosta)

5638/107 103. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem základní školy při realizaci
projektu v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5639/107 104P. Odvolání z funkce vedoucího odboru (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5640/107 OR Odvolání a jmenování  předsedy majetkové komise (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

staženo 41. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh (Bc. František
Dehner, místostarosta)
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5537/107  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3613, pol. 2133 o 153 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3392, pol. 6122 o 114 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3392, pol. 5137 o 39 tis. Kč

5538/107  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým  opatřením, kterým se

- snižují převody z vlastních fondů HČ ORJ 6, pol. 4131 o 2 263 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341 o 3 201 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5331 o 938 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5539/107  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 978 tis. Kč (zapojení Vypořádacího fondu FRB)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341, UZ 3 o 2 978 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5540/107  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Klegova,  tj. navýšení o 59 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 333 o 59 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 333, ORG 358 o 59 tis. Kč

5541/107  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

-snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 1 800 tis. Kč
-zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 1 800 tis. Kč

5542/107  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 133 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 133 tis. Kč

5543/107  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

souhlasí

6



s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 12 000 tis. Kč (zapojení Vypořádacího fondu FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1080  o 12 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5544/107  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121 o 5 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121 o 5 tis. Kč

5545/107  
9

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1081 o 5 100 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 11, ORG 1095 o 6 000 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, UZ 11, ORG 1060 o 3 000 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 1086 o 1 000 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1079 o 4 200 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1078 o 1 223 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 11 o 10 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171,  o 5 171 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, o 5 352 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5546/107  
10

Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58637-11 s Českou
pojišťovnou, a.s,
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 5 ke smlouvě s Českou
pojišťovnou, a.s.,
ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu připravit návrh dodatku č. 5 ke smlouvě s
Českou pojišťovnou, a.s.,
ukládá

odboru právnímu prověřit návrh dodatku č. 5 s Českou pojišťovnou, a.s. a předložit jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih.

5547/107  
11

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu škody panu M. S.

5548/107  
12

Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření účelu použití přidělených rozpočtových prostředků
ORJ 7 v objemu 2 450 tis. Kč dle důvodové zprávy

5549/107  
13

Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2014

Rada městského obvodu

projednala
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Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2014

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít Zprávu o plnění
rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na vědomí

5550/107  
14

Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2015 - MPSV ČR

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2015 v oblasti
poskytování sociálních služeb
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v
rámci Dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2015 v oblasti poskytování sociálních služeb

5551/107  
15

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 Horní v Ostravě-
Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 28
L. L., bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, fakticky Pavlovova , Ostrava-Zábřeh

5552/107  
16

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 13, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. R.,
- PO 42, box č. 13, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. T., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 51, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. V.,
- PO 51, box č. 64, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce firma STEP PR. a.s.,
- PO 51, box č. 94, NP, na ul. L. Hosáka Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. G., dle důvodové zprávy.

3)
zveřejnit záměry na pronájem volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5553/107  
17

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 31, box č. 45, PP na ul. B. Četyny paní E. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 03, PP na ul. Vl. Vlasákové panu P. D. 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 51, box č. 03, PP na ul. L. Hosáka panu V. R. 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 51, box č. 07, PP na ul. L. Hosáka panu L. T. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5554/107  
18

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

souhlasí

s vyřazením majetku MSOJ dle bodu 1 důvodové zprávy
bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů 2 až 5 důvodové zprávy.

8



5555/107  
19

Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimek z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, dle
důvodové zprávy.

5556/107  
20

Vyhodnocení vývoje po zrušení Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Vyhodnocení vývoje po zrušení Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít toto vyhodnocení na vědomí

5557/107  
21

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku
Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převedením finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku
 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

5558/107  
22

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 603.494,00 dle důvodové zprávy

5559/107  
23

Změna odpisového plánu na rok 2014 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
 jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014 Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

5560/107  
24

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou za účelem umístění nabídky kamenických služeb.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 8 OZV číslo 14/2013 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích,
obojí v platném znění, o zveřejnění záměru na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1 x formát A4 ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na
ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou za účelem nabídky kamenických služeb na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

5561/107  
25

Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním a provozováním vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jejích koncových bodů -
telekomunikačních rozvaděčů, vč. příslušenství v bytových domech v rozsahu dle tohoto usnesení, a to
společností PODA, a.s.  se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179
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 inženýrské sítě, spočívající v umístění a zajištění
provozu vedení veřejné sítě elektronických komunikací a jejích koncových bodů - telekomunikačních
rozvaděčů, vč. příslušenství v bytových domech ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Ostrava,
1) č.o. 4, č.p.2779, ul. Tylova, parc.č. st. 4447, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2) č.o. 20, č.p.2777, ul. Jugoslávská, parc.č. st. 4446, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
3) č.o. 20, č.p. 2857, ul. Karpatská, parc.č. st. 4545, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
4) č.o. 7, č.p. 2974, ul. Břenkova, parc.č. st. 4702, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
5) č.o. 6, č.p. 3015, ul. Tarnavova, parc.č. st. 4660, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
6) č.o.8, č.p. 3016, ul. Tarnavova,parc.č. st. 4661, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
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7) č.o. 14, č.p. 2949, ul. Horymírova,parc.č. st. 4468, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8a) č.o. 88, č.p. 2413, ul. Volgogradská, parc.č. st. 3177, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8b) č.o. 86, č.p. 2412, ul. Volgogradská, parc.č. st. 3176, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9a) č.o.124, č.p. 2390, ul. Volgogradská, parc.č. st. 3140, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9b) č.o.126, č.p. 2389, ul. Volgogradská, parc.č. st. 3139, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9c) č.o. 128, č.p. 2388, ul. Volgogradská, parc.č. st. 3138, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10) č.o. 4, č.p. 2975, ul. Horymírova, parc.č. st. 4703, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
11) č.o.16, č.p. 2947, ul. Markova, parc.č. st. 4484, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
12) č.o. 32, č.p. 1737, ul. Čujkovova, parc.č. st. 2076, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13a) č.o. 1, č.p. 2282, ul. Svornosti, parc.č. st. 3290, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13b) č.o. 3, č.p. 2281,ul. Svornosti, parc.č. st. 3289, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13c) č.o. 5, č.p. 2280, ul. Svornosti, parc.č. st. 3288, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
14a) č.o. 7, č.p. 2368, ul. Svornosti, parc.č. st. 3280, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
14b) č.o. 9, č.p. 2367, ul. Svornosti, parc.č. st. 3279, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
14c) č.o. 11, č.p. 2366, ul. Svornosti, parc.č. st. 3278, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
15a) č.o. 37, č.p. 2298, ul. Svornosti, parc.č. st. 3213, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
15b) č.o. 39, č.p. 2297, ul. Svornosti, parc.č. st. 3212, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
15c) č.o. 41, č.p. 2296, ul. Svornosti, parc.č. st. 3211, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
16a) č.o. 43, č.p. 2305, ul. Svornosti, parc.č. st. 3210, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
16b) č.o. 45, č.p. 2304, ul. Svornosti, parc.č. st. 3209, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
16c) č.o. 47, č.p. 2303, ul. Svornosti, parc.č. st. 3208, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
17a) č.o. 49, č.p. 2286, ul. Svornosti, parc.č. st. 3207, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
17b) č.o. 51, č.p. 2285, ul. Svornosti, parc.č. st. 3206, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
17c) č.o. 53, č.p. 2284, ul. Svornosti, parc.č. st. 3205, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
18a) č.o. 19, č.p. 2162, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3325, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
18b) č.o. 21, č.p. 2161, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3324, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
18c) č.o. 23, č.p. 2160, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3323, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
19a) č.o. 2, č.p. 2263, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3298, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV    3152
19b) č.o. 4, č.p.2262, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3299, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
19c) č.o. 6, č.p. 2261, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3300, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
20a) č.o. 16, č.p. 2343, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3282, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
20b) č.o. 18, č.p. 2342, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3283, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
20c) č.o. 20, č.p. 2341, ul. P. Lumumby, parc.č. st. 3284, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
21a) č.o. 7, č.p. 2250, ul. Jižní, parc.č. st. 3222, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
22b) č.o. 9, č.p. 2251, ul. Jižní, parc.č. st. 3221, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
22c) č.o. 11, č.p. 2252, ul. Jižní, parc.č. st. 3220, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
22a) č.o. 8, č.p. 2216, ul. Jiskřiček, parc.č. st. 3242, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
22b) č.o. 10, č.p. 2215, ul. Jiskřiček, parc.č. st. 3243, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
22c) č.o. 12, č.p. 2214, ul. Jiskřiček, parc.č. st. 3244, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
23a) č.o. 8, č.p. 2340, ul. Kischova, parc.č. st. 3268, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
23b) č.o. 10, č.p. 2339, ul. Kischova, parc.č. st. 3269, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
23c) č.o. 12, č.p. 2338, ul. Kischova, parc.č. st. 3270, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
24) č.o. 3, č.p. 1369, ul. Stadická, parc.č. st. 1298, k.ú.    Hrabůvka, č. LV 1364
25) č.o. 32, č.p. 1647, ul. Provaznická, parc.č. st. 2225, k.ú. Hrabůvka, č. LV 1364
26) č.o. 1, č.p. 1326, ul. Oráčova, parc.č. st. 1286, k.ú.     Hrabůvka, č. LV 1364
27) č.o. 153, č.p. 447, ul. Výškovická, parc.č.    740/29, k.ú. Výškovice u Ostravy, č. LV 1049
28) č.o. 4, č.p. 125, ul. Václava Košaře, parc.č. 73/39, k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109

ve prospěch společnosti PODA, a.s.  se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ:
25816179, v rozsahu daném technickou specifikací, za oboustranně sjednanou jednorázovou úhradu
stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 10 000,- Kč (bez DPH) za každý jednotlivý stavební objekt a
tato částka bude navýšena o zákonnou sazbu daně (DPH) platnou a účinnou k datu uskutečněného
zdanitelného plnění. Celková výše úhrady činí 280.000,- Kč bez DPH.
Věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí se sjednává na dobu určitou 50ti let, počínaje dnem vkladu
práva do katastru nemovitostí.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih podpisem smlouvy.

5562/107  
26

Žádost pí K. D. o provedení zápočtu přeplatku na dluh, o prominutí dluhu, o splátkový kalendář

Rada městského obvodu

nesouhlasí

I.
s provedením zápočtu přeplatku ve výši 40.674 Kč za byt na ul. Plzeňská  v Ostravě-Hrabůvce na
pohledávku ve výši 31.608 Kč vzniklou z titulu bezesmluvního užívání bytu na ul. Čujkovova 1718/29 v
Ostravě-Zábřehu, jehož nájemcem byla pí K. D., dle důvodové zprávy

II.
s prominutím pohledávky pí K. D. za byt na ul. Čujkovova  v Ostravě-Zábřehu ve výši 31.608 Kč, dle
důvodové zprávy
souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s pí K. D. na úhradu dlužného nájemného za byt na ul. Čujkovova  v
Ostravě-Zábřehu formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 550 Kč, a  to po dobu 57 měsíců, poslední
58. splátka je stanovena ve výši 258 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
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5563/107  
27

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře
- s pí V. B. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby, za byt na ul. Karpatská , Ostrava-Zábřeh,
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po dobu 34 měsíců, poslední 35. splátka je
stanovena ve výši 447 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5564/107  
28

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře
- s pí D. K. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby, za byt na ul. Vl. Vlasákové , Ostrava-Bělský
Les, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po dobu 6 měsíců, poslední 7. splátka je
stanovena ve výši 284 Kč,
dle důvodové zprávy

5565/107  
29

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. prominout poplatek z prodlení
- pí G. R., za byt na ul. J. Škody , Ostrava-Dubina, ve výši 90% z částky 13.481 Kč, tj. 12.133 Kč,
- p. Petru Uhlářovi a pí Ivaně Uhlářové, za byt na ul. J. Škody 191/7, Ostrava-Dubina, ve výši 100%, tj.
2.122 Kč,
dle důvodové zprávy

II. neprominout poplatek z prodlení
- p. R. M. a pí H. M., za byt na ul. P. Lumumby , Ostrava-Zábřeh,
dle důvodové zprávy

5566/107  
30

Odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytné pohledávky po dlužníku v domovním a bytovém fondu:
- p. L. D.i, za byt na ul. Horymírova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 173.741,96 Kč za poplatek z prodlení a ve
výši 3.690 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5567/107  
31

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s třetí osobou

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" mezi A. K., bytem Václava Jiříkovského
, Ostrava - Dubina, IČ 02414368 a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114,
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673 na odběrném místě Oráčova 1013/1a, Ostrava - Hrabůvka, dle
důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

5568/107  
32

Připojení odběrného místa Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh k odběru plynu

Rada městského obvodu

souhlasí

- s podáním "Žádosti o připojení k distribuční soustavě pro kategorii MO/DOM a o uzavření Smlouvy o
připojení k distribuční soustavě" se společností RWE GasNet, s.r.o.,Klišská 940, Ústí nad Labem, IČ
27295567 pro následný odběr plynu určeného k vytápění pro odběrná místa v 1.PP a 2.NP objektu
Gurťjevova 459/11 Ostrava - Zábřeh.
- s uzavřením dodatku ke "Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu" se společností EP Energy
Trading a.s.,Praha, Klimentská 46, IČ 27386643, pro odběrná místa v 1.PP a 2.NP objektu Gurťjevova
459/11 Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv.
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5569/107  
33

Prominutí nájemného  z prostor sloužících podnikání z důvodu stavebních prací v budově na ul.
Dr. Martínka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí části nájemného z prostor sloužících podnikání v budově č.p. 1611, stojící na pozemku p.č.st.
1576 v k.ú. Hrabůvka, na ulici Dr. Martínka č. or. 17 v Ostravě-Hrabůvce, nájemci panu S. L., IČ:
69247838, bytem Klegova , Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu výměny výkladových stěn a rekonstrukce
vytápění a stavebních prací s tím souvisejících za období od 02.07.2014 do 19.07.2014, v celkové výši
5.344 Kč (z toho nájemné v souladu s nájemní smlouvou č. 2/b/014/679/03 ze dne 30.06.2003, ve znění
dodatků, činí 1.411 Kč a nájemné v souladu s nájemní smlouvou č. 8/014/1974/08 ze dne 09.12.2008, ve
znění dodatků, činí 3.933 Kč), dle důvodové zprávy

5570/107  
34

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v
budově č.p. 1611 na ul. Dr. Martínka 17, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne 30.06.2003, ve znění dodatků, na pronájem prostor
sloužících podnikání v budově č.p. 1611, stojící na pozemku p.č.st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, na ulici Dr. Martínka č. or. 17 v Ostravě-Hrabůvce,  a to z důvodu snížení výměry pronajatých
prostor z 31,31 m2 na 27,39 m2, dle důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne  09.12.2008, ve znění dodatků, na pronájem prostor
sloužících podnikání v budově č.p. 1611, stojící na pozemku p.č.st. 1576 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, na ulici Dr. Martínka č. or. 17 v Ostravě-Hrabůvce, a to z důvodu snížení výměry pronajatých
prostor z 124,54 m2 na 117,13 m2, dle důvodové zprávy

5571/107  
35

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu prostor sloužících 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, za účelem provozování
kadeřnického, solárního a saunového salonu,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výši
nájemného 1.696 Kč/m2/rok, a to společnosti KANDAHÁR s. r. o., se sídlem Praha-Smíchov, 14. října
1307/2, PSČ: 150 00, IČ: 26782499,s účinností od 01.10.2014,  dle důvodové zprávy

5572/107  
36

Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2014 dle jednotlivých správců
DaBF

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou plánu výnosů a nákladů na r. 2014 pro hospodářskou činnost městského obvodu Ostrava-Jih  a
plánu jmenovitých akcí na r. 2014 dle jednotlivých lokalit DaBF v rozsahu předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

5573/107  
37

Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2014 k datu 30.06.2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení plnění plánu výnosů a nákladů na r. 2014 pro hospodářskou činnost městského obvodu
Ostrava-Jih a plánu jmenovitých akcí na r. 2014 dle jednotlivých správců DaBF k datu 30.06.2014 dle
předloženého materiálu

5574/107  
38

Pronájem garážového stání v bytovém domě

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garážového stání č. 2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
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, panu D. S., bytem Fr. Formana , Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s
výpovědní dobou tři měsíce a měsíčním nájemným ve výši 815,- Kč vč. DPH

5575/107  
39

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 17, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla
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I. o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 93,72 m2 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1713 na ul. Čujkovova č. or. 17
v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2073 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu V. H.,
bytem V Malé Doubravce 111/11, Plzeň, IČ: 43359701 za účelem užívání jako prodejna secondhandu na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 1.470,- Kč/m2/rok

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o právu provést stavbu na část prostoru sloužícího
podnikání s p. H. z důvodu vyřizování změny účelu užívání dle důvodové zprávy

5576/107  
40

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání v bytových domech ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě  pohledávky
nad 10000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek k 30.06.2014

5577/107  
42

Žádost o společný nájem bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

se vznikem společného nájmu bytu č. 13, o vel. 0+2, standard v bytovém domě na ul, Kotlářova  v
Ostravě-Zábřehu p. M. L., Horní, Ostrava-Hrabůvka a sl. L. L., Kotlářova , Ostrava-Zábřeh
rozhodla

o uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 23.06.2014 uzavřené s p. M. L., Horní , Ostrava-Hrabůvka
na pronájem bytu č. 13, o vel. 0+2, standard, na ul. Kotlářova 12 v Ostravě-Zábřehu za účelem přistoupení
sl. L. L., Kotlářova , Ostrava-Zábřeh k uvedené nájemní smlouvě

5578/107  
43

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Dr. Šavrdy , 0+2, standard, č. b. 20
V. K.1, Dr. Šavrdy , Ostrava-Bělský Les

Jana Škody ., 1+3, standard, č. b. 12
L. K., Jana Škody , Ostrava-Dubina

5579/107  
44

Pronájem školnických bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

v objektu ZŠ a MŠ na ul. Mitušova 90 v O.-Hrabůvce (1+2, standard)
M. T., Mitušova , O.-Hrabůvka

v objektu na ul. Mjr. Nováka 34 v O.-Hrabůvce (1+3, standard)
B. R., Mjr. Nováka , O.-Hrabůvka

II.
o skončení nájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu ZŠ a MŠ na ul. B. Dvorského 1 v O.-Bělském
Lese dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku uzavřenou mezi SMO, MOb
Ostrava-Jih zastoupeným  starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským a p. T.K., Z. Bára .,
O.-Dubina, dle důvodové zprávy

III.
o pronájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu na ul. ZŠ a MŠ na ul. B. Dvorského 1 v O.-Bělském
Lese a uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

A. R., Svazácká , O.-Zábřeh

5580/107  
45

Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, zajištění přístřeší, výpověď  z nájmu 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 JUDr. Milanu Knapovi, dle
důvodové zprávy
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M. M., Horymírova , č. b. 1
K. E., Horymírova , č. b. 55
Š. T., M. Fialy ,  č. b. 33
M. P., Čujkovova , č. b. 43  
K. L., Mňukova  a K. P., Mňukova , č. b. 14
H. J., V. Košaře , č. b. 21
P. R., Čujkovova , č. b. 50
M. Z., Rodimcevova  a M. D., Rodimcevova , č. b. 3
K. M., Horymírova , č. b. 21
S. M., Horymírova , č. b. 17
Bc. R. M., Volgogradská  a R. T., Volgogradská , č. b. 1

II.

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

V. Vlasákové 2, standard, 1+2, č. b. 16
Š. Z., V. Košaře 

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

Š. Z., V. Košaře , č. b. 51

III.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

M. Z., B. Václavka  a M. L., B. Václavka , č. b. 5

IV.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1) občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb  Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. J. J.

Bc. L. L., J. Škody , č. b. 21

5581/107  
46

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

Břenkova , 1+3, standard, č. b. 2
M. Ch., Břenkova , Ostrava-Zábřeh

Plzeňská , 1+2, standard, č. b. 25
R. E., Plzeňská , Ostrava-Zábřeh

B. Četyny , 1+3, standard, č. b. 22
E. P. a I. P., B. Četyny , Ostrava-Bělský Les

Václava Košaře , 1+3, standard, č. b. 60
M. Š. a P. Š., Václava Košaře , Ostrava-Dubina

Vaňkova , 1+4, standard, č. b. 10
M. O., Vaňkova , Ostrava-Bělský Les

5582/107  
47

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova , 0+1, standard, č. b. 68
P. R., Nám. Gen. Svobody 

Velflíkova , 1+1, standard, č. b. 6
C. E., Svazácká 

Jubilejní , 1+2, standard, č. b. 2
G. M., Svazácká 

Averinova , 1+2, standard, č. b. 6  
F. R., Nám. ČSA , Český Těšín
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Jubilejní , 1+2, standard, č. b. 2  
S. I., A. Kučery 

Závodní , 1+2, standard, č. b. 3
K. J., Plzeňská 

Průkopnická , 1+3, standard, č. b. 1  
A. Š., Výškovická 

Břenkova , 1+3, standard, č. b. 40
K. J., Břenkova 

Dr. Šavrdy , 1+2, standard, č. b. 16
F. D., B. Václavka 

Svornosti , 1+2, standard, č. b. 8
S. H., B. Četyny 

Klegova , 1+1, standard, č. b. 31
K. J., ČSA , Ostrava-Michálkovice

Čujkovova , 1+1, standard, č. b. 10
B. Ž., Horní 3

Čujkovova , 1+1, standard, č. b. 31
O. G., Šupkova , Ostrava-Kunčičky
rozhodla

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

II.

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

Závodní , 1+2, standard, č. b. 1
K. P., J. Maluchy 

Jubilejní , 1+2, standard, č. b. 2
U. V., Na Lánech , Ostrava-Nová Ves
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí, dle důvodové zprávy

III.

nevybrat uchazeče na pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení a pronájem
bytu formou "výběrového řízení v rámci nízkonákladového bydlení" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 52

5583/107  
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Veřejná zakázka  39.14 - Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu
Mjr.Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.4/032/94/2014 ze dne 29.7.2014 na realizaci podlimitní veřejné
zakázky č. 39.14 ,,Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu D, v objektu Mjr.Nováka 34,
Ostrava-Hrabůvka ", kterým se mění předmět plnění z důvodu realizace dodatečných prací souvisejících s
dokončením díla, se zhotovitelem MEROPS spol.s.r.o., se sídlem Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČ :
25394282, v rozsahu dle Změnového listu č. 1  za celkovou cenu nejvýše přípustnou 1 691 000,48 Kč bez
DPH
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih, Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku ke smlouvě
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 4/032/94/2014 na výše uvedenou zakázku
Termín: 10. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/94/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 19. 09. 2014
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Demolice stavby, Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Hrabůvka,
ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

o provedení odstranění stavby (demolici) stávajícího zděného nevyhovujícího přístřešku z estetických a
bezpečnostích důvodů, který je v majetku Městského obvodu Ostrava – Jih, umístěný z malé části na
pozemku parc. č. 475/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih a z převážné části na pozemku parc.č. 371/91 ostatní plocha –
zeleň ve vlastnictví statutárního města Ostravy – nesvěřeno  Městskému obvodu Ostrava – Jih, v k.ú.
Hrabůvka,v účetní hodnotě 40.000 Kč

a
ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb, zajistit vydání povolení k
odstranění stavby

a
souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy na tramvajových
zastávkách - Přístřešky a zábradlí na tramvajových zastávkách - Nástupiště J. Kotase“ na  pozemku parc. č.
475/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému
obvodu Ostrava – Jih, v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění 3 nových prosklených přístřešků na
tramvajovovém nástupišti J. Kotase, z toho1x 3 modulový  o výměře 8 m2  a 2x 6 modulový  a 2x 15 m2, z
nichž 2 budou dle projektové dokumentace umístěny z části na pozemku parc.č. 371/91 ostatní plocha –
zeleň ve vlastnictví statutárního města Ostravy – nesvěřeno  Městskému obvodu Ostrava – Jih

a
rozhodla

uzavřít s investorem stavby - společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., IČ: 61974757, se sídlem
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, na základě výše uvedeného smlouvu o právu
provést stavbu

5585/107  
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Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením hodnoty nemovitého majetku, který byl předán níže uvedeným příspěvkovým organizacím k
hospodaření a to:
Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci a
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkové organizaci:
Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkokvé organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci a
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.

5586/107  
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Odstoupení od nájemní smlouvy a zveřejnění záměru na pacht části pozemku p.p.č. 458/9 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  v souladu s § 2228 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, odstoupit od

- Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/402/12/Ulr.  ze dne 30.8.2012,  uzavřené s panem  P. S., trvale
bytem Krokova , Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky na pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o celkové
výměře 88 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, dle důvodové zprávy

b) zveřejnit

- záměr na pacht části pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o celkové výměře 88 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání zahrádky č. 20,  na dobu neurčitou  s 6 měsíční  výpovědní lhůtou za podmínky vydání předchozího
souhlasu Rady města Ostravy.

-

16



5587/107  
52

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová, Hýlova, Venclíkova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem níže uvedených pozemků – předzahrádek tvořících funkční celky s řadovými rodinnými domy na
ul. Řadová, Hýlova, Venclíkova, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřených Městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví majitelů řadových rodinných domů, za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2 za pozemek – předzahrádku, za podmínky úhrady nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 205 Kč/1 parcelu a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí ve výši 1.000 Kč:

ul. Řadová
p.č. 715/88 ostatní plocha-zeleň o výměře 52 m2, za kupní cenu 15.600 Kč, do vlastnictví:
P. T., trvale bytem Sokolská , Bobrovníky, 748 01 Hlučín  

p.č. 715/89 ostatní plocha - zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví
V. G., 700 30 Ostrava - Výškovice

ul. Hýlova
p.č. 715/158 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, dovlastnictví:
SJM Ing. M. a J. Ch., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice  

ul. Venclíkova
p.č. 715/258 ostatní plocha-zeleň o výměře 34 m2, za kupní cenu 10.200 Kč, do vlastnictví:
D. K., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků v k.ú.
Výškovice u Ostravy

5588/107  
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Pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (parkovací
stání č.38)

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku poz. parc. č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, v
majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání
parkovacího místa č. 38 pro osobní motorové vozidlo paní A. Č., bytem Provaznická , Ostrava-Hrabůvka, s
výší nájemného 45 Kč/m2/rok + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

5589/107  
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Pronájem části pozemku p.p.č. 485/21 v k.ú. Hrabůvka ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 485/21 o výměře 240 m2 v k.ú. Hrabůvka společnosti REGAS s.r.o. se
sídlem Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 1415, IČ 48397466, za účelem zřízení a užívání restaurační
předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 290 Kč/m2/rok.

5590/107  
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Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 211/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, 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, za cenu 45 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, M. a H. Ú., trvale bytem Edisonova , 700 30 Ostrava – Hrabůvka,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5591/107  
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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
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                                             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

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

za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

5592/107  
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Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

a souhlasí

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)½ pozemku parc.č.st. 2964/13, zast. pl. o výměře 22 m2 a ½ pozemku parc.č.st. 2964/14, zast. pl. o
výměře 22 m2, oba uvedené pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu P. H.,
bytem Dr. Martínka , Ostrava-Hrabůvka;

2)pozemek parc.č.st. 2972/13, zast. pl. o výměře 55 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu J. P.bytem Staňkova , Ostrava-Výškovice;

3)pozemek parc.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č. 24/671, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1508/42765, tzn. 18,20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, manželům F. P. a
E. P., bytem Staňkova , Ostrava-Výškovice.

5593/107  
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Pronájem pozemku st. p.č. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek 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, panu J. K., bytem Horní 3, Ostrava - Hrabůvka, za cenu 11
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5594/107  
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Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Břenkova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
panu  M. L., IČ: 65481321, bytem Horní , Ostrava – Hrabůvka, za účelem užívání přístupu a schodiště k
nebytovému prostoru, s ročním nájmem ve výši  193,- Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

5595/107  
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Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku  p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou,  Společenství vlastníků pro dům Patrice Lumumby 2197/58, IČ: 27806731, se sídlem
Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby 2197/58, za účelem instalace závěsných balkonů na bytový dům, s
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ročním nájmem ve výši 70,- Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5596/107  
61

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní  komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, Ing. Z. F., bytem Věšínova , Ostrava – Zábřeh, za účelem zřízení a užívání příjezdu a přístupu k
pozemku, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní lhůtou

5597/107  
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Souhlas s postoupením práv a převzetím závazků ke smluvním vztahům uzavřeným k pozemkům
v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s postoupením práv a převzetím závazků společnosti Podolí Development, a.s., IČ: 27821196, se sídlem
Štítného 327/7, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, vyplývajících ze:

1. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Smlouvy o právu provést stavbu č.
37/014/900/10 ze dne 14.12.2010
2. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 37/014/88/12
ze dne 28.3.2012
3. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 44/014/304/13 ze dne 24.6.2013
4. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 44/014/305/13 ze dne 24.6.2013

na základě rozdělení pozemků, resp. oddělení pozemků dotčených stavbou "Inženýrské sítě a komunikace
RD Podolí, Ostrava - Výškovice", převodem vlastnických práv u dotčených pozemků, dále Smlouvy o
postoupení práv ze stavebního povolení ze dne 1.8.2014, na společnost ALSA consult, a.s., IČ: 27830195,
se sídlem Štítného 327/7 Ostrava - Mariánské Hory, s účinností v bodě 1. a 2 od 1.9.2014, v bodě 3. a 4.
od 1.10.2014
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s postoupením práv a převzetím závazků společnosti Podolí
Development, a.s., IČ 27821196, se sídlem Poděbradova 956/36, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
vyplývajících ze:

1. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 44/014/304/13 ze dne 24.6.2013
2. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 44/014/305/13 ze dne 24.6.2013

na základě rozdělení pozemků, resp. oddělení pozemků dotčených stavbou "Inženýrské sítě a komunikace
RD Podolí, Ostrava - Výškovice", převodem vlastnických práv u dotčených pozemků, dále Smlouvy o
postoupení práv ze stavebního povolení ze dne 1.8.2014, na společnost ALSA consult, a.s., IČ: 27830195,
se sídlem Štítného 327/7 Ostrava - Mariánské Hory

5598/107  
63

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemek p.p.č. 243/8 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynárenského zařízení – nízkotlakého plynovodu v délce cca 2
bm na pozemek poz. parc. č. 243/8 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy- svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku poz. parc. č.
243/8 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění staveb plynárenského zařízení -
nízkotlakého plynovodu v délce cca 2 bm pro společnost RWE GasNet, s.r.o.,  IČ 27295567, se sídlem Ústí
nad Labem, Klíšská 940, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání přípojky plynárenského zařízení – nízkotlakého plynovodu
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení – nízkotlakého
plynovodu

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky plynárenského zařízení –
nízkotlakého plynovodu – společností RWE GasNet, s.r.o.,  IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská
940 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.9.2016.
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5599/107  
64

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy na tramvajových
zastávkách - Přístřešky a zábradlí na tramvajových zastávkách - Nástupiště Výškovice“ na  pozemku parc.
č. 762/1 ostatní plocha – silnice, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu
Ostrava – Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění nového 6 modulového proskleného přístřešku
o výměře 15 m2 na tramvajovovém nástupišti Výškovice

a
rozhodla

uzavřít s investorem stavby - společností Dopravní podnik Ostrava, a.s., IČ: 61974757, se sídlem
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, na základě výše uvedeného smlouvu o právu
provést stavbu

5600/107  
65

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby přeložky NN v rámci investiční akce SMO „OV, Výškovice,
cyklostezka Proskovická“ na pozemky parc.č. 740/4 ostatní plocha – jiná plocha a parc.č. 740/52 ostatní
plocha – ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy,  které jsou v majetku statutárního města Ostravy
- svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění přeložky zemního vedení NN přes parc.č.
740/4 o výměře 71 bm, parc.č. 740/52 o výměře 6 bm  

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemky  parc.č.
740/4 ostatní plocha – jiná plocha a parc.č. 740/52 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u
Ostravy, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem umístění stavby přeložky zemního vedení NN přes parc.č.  740/4 ostatní plocha – jiná plocha a
parc.č. 740/52 ostatní plocha – ostatní komunikace v rámci investiční akce SMO „OV, Výškovice,
cyklostezka Proskovická“, 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 ev.č. 102/2014 ze dne 7.3.2014
společností 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

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

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

5601/107  
66

Stanovisko k nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Antonína Brože

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko k úplatnému případně bezúplatnému nabytí  pozemků p.p.č. 1396/2 lesní pozemek a
p.p.č. 1396/3 lesní pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, Praha 28, do
vlastnictví statutárního města Ostrava bez jejich následného svěření Městskému obvodu Ostrava - Jih

5602/107  
67

Ukončení nájemní smlouvy a zveřejnění záměru na pacht části pozemku p.p.č. 458/9 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  ukončit

- Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/453/13/Ulr.  ze dne 30.8.2012,  uzavřenou s panem  F. H., trvale
bytem Palkovského , Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky na pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o
celkové výměře 90 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, dohodou ke dni 31. 10. 2014 dle důvodové
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zprávy

b) zveřejnit

- záměr na pacht části pozemku p.p.č. 458/9 zahrada o celkové výměře 90 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání zahrádky č. 17,  na dobu neurčitou  s 6 měsíční  výpovědní lhůtou za podmínky vydání předchozího
souhlasu Rady města Ostravy.

-

5603/107  
68

Ukončení nájemní smlouvy a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/11 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  ukončit

- Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/2453/07/Ulr.  ze dne 18. 12. 2007,  uzavřenou s paní  I. M.,
trvale bytem Budovatelská ,  Ostrava - Poruba, za účelem užívání zahrádky na pozemku p.p.č. 458/11 -
zahrada o celkové výměře 86 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, dohodou ke dni 31. 8. 2014 dle
důvodové zprávy

b) zveřejnit

- záměr na pacht části pozemku p.p.č. 458/11 - zahrada o celkové výměře 86 m2   v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání zahrádky č. 11,  na dobu neurčitou  s 6 měsíční  výpovědní lhůtou za podmínky vydání
předchozího souhlasu Rady města Ostravy.

-

5604/107  
69

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení nájmu vyplývající ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2470/07/Bie ze dne 17.12.2007,
na část pozemku p.p.č. 485/1 ostatní plocha - zeleň o výměře 6,5 m2, v k.ú. Hrabůvka, se společností
TESCO STORES a.s., IČ: 45308314, se sídlem  Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10 (po sloučení fúzí se
společností PR Market, s.r.o.), za účelem užívání odhlučňovací stěny u objektu, na dobu neurčitou, z
důvodu uzavření smlouvy o prodeji a koupi části podniku společnosti ze dne 21.11.2013 a předání
předmětu nájmu dne 4.2.2014 nástupnické organizaci, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 485/1 ostatní plocha - zeleň o výměře 6,5 m2, v k.ú.
Hrabůvka, za účelem užívání odhlučňovací stěny u objektu prodejny, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5605/107  
70

Záměr na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Hrabůvka za účelem umístění uměleckých děl

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku částí pozemků v k.ú. Hrabůvka za účelem umístění uměleckých děl:
1) části pozemku poz. parc. č. 234/3, ostatní plocha o výměře 2 m2, části pozemku poz. parc. č. 237/6,
ostatní plocha o výměře 2 m2,
2) části pozemku poz. parc. č. 241/8, ostatní plocha o výměře 2 m2, za podmínky svěření pozemku poz.
parc. č. 241/8, ostatní plocha, městskému obvodu Ostrava-Jih.

5606/107  
71

Záměr na změnu podmínek nájemní smlouvy uzavřené s FC OSTRAVA-JIH, z.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu podmínek nájemní smlouvy č. 2/a/014/754/03 ze dne 9.7.2003, uzavřené s FC
OSTRAVA-JIH, z.s., se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh na pronájem pozemku poz. parc.
č. 654/223 v k.ú. Zábřeh nad Odrou. Za předpokladu vydání předchozího souhlasu Radou města Ostravy se
změní doba pronájmu, a to na dobu určitou do 31.12.2034,
žádá

Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu se změnou doby pronájmu na dobu určitou do
31.12.2034.

5607/107  
72

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Knejzlíkova

Rada městského obvodu

21



odkládá

materiál č. 72, týkající  se zveřejnění záměru na prodej části pozemku, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Knejzlíkova s tím, že místostarosta Ing. Pavel Planka vyzve žadatelku o  doplnění situačního nákresu
 umístění stavby a návrh na věcné břemeno k výše uvedené části pozemku.

5608/107  
73

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 563/17 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené
nebo upravené o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 624/1 ostatní plocha – silnice o výměře 8 m2
(nepravidelný tvar), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem zřízení a užívání přístupu/příjezdu k novostavbě RD na ul. K Odře
situovaného na pozemcích parc.č. 560/2, 562/2 a 562/1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5609/107  
74

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú.
Zábřeh nad Odrou - I.

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek parc.č.st. 951, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova

2)pozemek parc.č.st. 2429, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

3)pozemek parc.č.st. 2467, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

4)pozemek parc.č.st. 3629, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

5)pozemek parc.č.st. 6234, zast. pl. o výměře 35 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

5610/107  
75

Zveřejnění záměrů na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú.Hrabůvka a k.ú. Zábřeh
nad Odrou - II.

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-Šponarova, ul. Edisonova,
ul. Plavecká a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Starobělská, 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) ½ pozemku parc.č.st. 724/5, zast. pl. o výměře 37 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova;
2) ½ pozemku parc.č.st. 724/7, zast. pl. o výměře 33 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova;
3) pozemek parc.č.st. 724/12, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova;
4) pozemek parc.č.st. 724/14, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvkau, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova;
5) pozemek parc.č.st. 725/3, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova;
6) pozemek parc.č.st. 725/18, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova-
Šponarova;
7) pozemek parc.č.st. 935, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova;
8) pozemek parc.č.st. 952, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova;
9) pozemek parc.č.st. 967, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova;
10) pozemek parc.č.st. 1160, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká;
11) pozemek parc.č.st. 4716, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
na ul. Starobělská.

5611/107  
76

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 v k.ú. Hrabůvka, ulice Krakovská

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti Stavebního bytového družstva Vítkovice se sídlem Daliborova 54, Ostrava-Mariánské
Hory a nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 v k.ú. Hrabůvka, ulice Krakovská o
výměře cca 1730 m2.

5612/107  
77

Výkup pozemků, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská

Rada městského obvodu

nesouhlasí
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s úplatným nabytím pozemků parc.č. 740/100 ostatní plocha – jiná plocha o celkové výměře 449 m2,
parc.č. 740/106 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2301 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, z vlastnictví
společnosti BILLY REAL s.r.o., IČ: 27859398, se sídlem Svazácká 3128/1b, 700 30 Ostrava - Zábřeh, za
nabídnutou cenu 700 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 1.925.000 Kč, do vlastnictví statutárního
města Ostravy – se svěřením Městskému obvodu Ostrava – Jih, dle důvodové zprávy, za podmínky
předchozího souhlasu rady města

a
nedoporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o koupi výše uvedených nemovitostí

5613/107  
78

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku  p.p.č. 654/53 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 11 m2  v
k. ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem instalace dvou řad závěsných lodžií na bytový dům, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

5614/107  
79

Zveřejnění záměru prodeje pozemku  a Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti CZ IZOLACE s.r.o., IČ: 47973391, se sídlem Ostrava - Stará Bělá, Blanická 834 o
přehodnocení kupní ceny za 1 m2 pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad
Odrou

a
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej  části pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře max.
 520 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem a

s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji  části dotčeného pozemku se společností CZ
IZOLACE s.r.o., IČ: 47973391, se sídlem Ostrava - Stará Bělá, Blanická 834, kterou se stanovuje cena  za
1m2 ve výši 170,- Kč

kdy skutečná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o výše uvedeném a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o
rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej, za podmínky vyhotovení oddělovacího geometrického
plánu na náklady společnosti CZ IZOLACE s.r.o.

5615/107  
80

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u
Statutárního města Ostravy. městského obvodu Ostrava-Jih ve věci stížnosti  Ing. Jaroslava
Novotného

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu ve věci stížnosti Ing. J.
N.

5616/107  
81

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 19. zasedání,
konaného dne 12.12.2013, do 22. zasedání, konaného dne 19.6.2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 19. zasedání, konaného dne
12.12.2013, do 22. zasedání, konaného dne 16.6.2014 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:
545/19 ze dne 12.12.2013
546/19 ze dne 12.12.2013
547/19 ze dne 12.12.2013
610/20 ze dne   27.2.2014
616/21 ze dne   24.4.2014
622/21 ze dne   24.4.2014
632/21 ze dne   24.4.2014
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b) níže uvedená usesení se ponechávají v evidenci:
400/13 ze dne   6.12.2012
457/16 ze dne     2.5.2013
633/21 ze dne   24.4.2014
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit

5617/107  
82P

Časový postup ředitelky  Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

časový postup ředitelky Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace Ing. Sylvy Kocurové, který
je v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením vlády
č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení
vlády č. 130/2009 Sb.
zmocňuje

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

5618/107  
83P

Dodatek č. 1 k SoD "GO elekroinstalace ve společných prostorách Čujkovova 1737/32 a
1715/23, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/034/93/14, na realizaci VZ 37.14 pro stavbu "GO
elekroinstalace ve společných prostorách Čujkovova 1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh" k provedení
dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů,
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku se zvyšuje končená cena díla o částku 79 150,00
Kč bez DPH na částku 2 113 090,02 Kč bez DPH a prodlužuje se doba realizace díla o 14 kalendářních dnů
se zhovitelem Elin servis s.r.o., se sídlem Hornická 64/3212, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.
bere na vědomí

navýšení částky DPH o 11 872,50 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce
plnění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě "GO elekroinstalace ve společných prostorách Čujkovova 1737/32
a 1715/23, Ostrava-Zábřeh".
Termín: 02. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "GO elekroinstalace ve společných prostorách Čujkovova
1737/32 a 1715/23, Ostrava-Zábřeh" a předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 03. 09. 2014

5619/107  
84P

Rekonstrukce dvorů ul.J.Maluchy, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/021/2014 ze dne 17.7.2014 na realizaci VZ 29.14 na
stavbu „Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina“ k provedení víceprací nad rámec SOD nutných
k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na
tuto zakázku a navyšuje se konečná cena  díla 7.267.988,40 Kč na tuto zakázku o částku 496.030,77 Kč
bez DPH na částku 7.764.019,17 Kč bez DPH a prodlužuje se doba realizace o 3 kalendářní týdny na 15
kalendářních týdnů  se zhotovitelem MSS Ostrava s.r.o., se sídlem Věšínova 457/36, 700 30 Ostrava-
Zábřeh .
bere na vědomí

Navýšení částky DPH o 104.166,46 Kč na 1.630.444,03 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/021/2014  ze dne 17.7.2014 na realizaci
Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina
Termín: 03. 09. 2014

5620/107  
85P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Přírodovědné učebny

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 69.14 „Přírodovědné
učebny“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 69.14
Termín: 05. 09. 2014

5621/107  
86P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Učebny fyziky a chemie

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 70.14 „Učebny fyziky a
chemie“ 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 70.14
Termín: 05. 09. 2014

5622/107  
87P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Regenerace domů Edisonova 11, Velflíkova 1, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 65.14 na provedení stavebních prací "Regenerace domů Edisonova
11, Velflíkova 1, 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího 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, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 65.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2014

5623/107  
88P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Regenerace domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velflíkova 5,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 66.14 na provedení stavebních prací "Regenerace domů Slezská 14,
Jubilejní 20, Velflíkova 5, 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
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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, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího 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, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 66.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2014

5624/107  
89P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 12.14 na provedení stavebních prací „Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

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

komisi pro posouzení  nabídek  a 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. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
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 12.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 10. 2014

5625/107  
90P

Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých
ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodloužení lhůty pro podání nabídek na významnou nadlimitní veřejnou zakázku VZ 14.14 Celoroční
údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018
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zadanou 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
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  této veřejné zakázky  spojené s prodloužením lhůty pro podání
nabídek na veřejnou zakázku VZ 14.14
Termín: 29. 08. 2014

5626/107  
91P

Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol
zřízených obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodloužení lhůty pro podání nabídek nadlimitní veřejné zakázky VZ 55.14 „Vybavení školních kuchyní
elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih"  zadanou 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.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  této veřejné zakázky  spojené s prodloužením lhůty pro podání
nabídek na veřejnou zakázku VZ 14.14
Termín: 01. 09. 2014

5627/107  
92P

Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Výměna oken v objektu Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

prodloužení lhůty pro podání nabídek na  veřejnou zakázku VZ 68.14 Výměna oken v objektu Mitušova 4,
Ostrava-Hrabůvka zadanou v zjednodušeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  této veřejné zakázky  spojené s prodloužením lhůty pro podání
nabídek na veřejnou zakázku VZ 68.14
Termín: 29. 08. 2014

5628/107  
93P

Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit  uchazeče č.  1  INTOZA s.r.o., Ostrava - Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00, IČ 25873261
a
uchazeče č. 4 SV UNIPS s.r.o Ostrava - Svinov, Bílovecká 106/9, PSČ 721 00, IČ 48391204
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
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 62.14 na provedení
stavebních prací   "Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

CONE - STAVITELSTVÍ, a. s. Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126,PSČ 702 00, IČ 25357603,  za nabídkovou
cenu 11 911 154 Kč  bez DPH/150 kalendářních dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem BYSTROŇ Group a.s.  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00,
IČ 27800466, za nabídkovou cenu:
12 584 476 Kč bez DPH/150 kalendářních dnů.

jako třetím v pořadí s uchazečem FICHNA - HUDECZEK a.s.  Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857, za
nabídkovou cenu:
13 104 295  Kč bez DPH/110 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 62.14
Termín: 30. 10. 2014
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko
Termín: 15. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Centrální
spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30. 09. 2014
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5629/107  
94P

Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - Oprava
opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3, rekreačního
střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek

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 54.14 na provedení
stavebních prací   "Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3,
rekreačního střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek " a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

Hochbau, s.r.o. Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00, IČ  25857614,  za nabídkovou cenu
908 527,71 Kč  bez DPH/14 kalendářních dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem  EUROprojekt build and technology s. r. o. Ostrava - Hrabůvka, Hasičská
52/551, PSČ 700 30, IČ 26843226, za nabídkovou cenu 845 982,04 Kč bez DPH/45 kalendářních dnů.

jako třetím v pořadí s uchazečem FICHNA - HUDECZEK a.s.  Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857, za
nabídkovou cenu
858 382Kč bez DPH/ 60 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 54.14
Termín: 30. 10. 2014
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Oprava
opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3, rekreačního střediska Skalice-
Kamenec, Frýdek-Místek
Termín: 10. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Oprava
opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách 1,2,3, rekreačního střediska Skalice-
Kamenec, Frýdek-Místek  a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 25. 09. 2014

5630/107  
95P

Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit  uchazeče č. 3  MIJO-STAV stavby s.r.o.,  Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Českobratrská
2227/7, IČ 27833551
a
uchazeče č. 7 EUROprojekt build and technology s. r. o., Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551,
PSČ 700 30, IČ 26843226
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
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 11.14 na provedení
stavebních prací  „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

MŽT Stavitelství, a.s. , Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ 27762157, za
nabídkovou cenu 8 478 352 Kč  bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, PSČ 739 36, IČ 26807947, za
nabídkovou cenu:
9 198 545 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem FICHNA - HUDECZEK a.s.,  Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857,
za nabídkovou cenu:
10 547 718  Kč bez DPH
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 15. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh“ a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 22. 09. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 11.14
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Termín: 30. 10. 2014

5631/107  
96P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken na ZŠ J. Matuška 26a, Ostrava-
Dubina

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 57.14 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken na ZŠ J. Matuška 26a, Ostrava-Dubina" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

- OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, za nabídkovou cenu:
Kč 2.281.840,00 bez DPH, a lhůtu realizace 42 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862, za
nabídkovou cenu:
Kč 2.440.478,00 bez DPH, a lhůtu realizace  50 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem MEROPS spol. s r.o., ul. Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČ:
25394282, za nabídkovou cenu:
Kč 2.481.282,00 bez DPH, a lhůtu realizace 56 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 57.14
Termín: 31. 10. 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 J. Matuška 26a, Ostrava-Dubina"
Termín: 19. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
na ZŠ J. Matuška 26a, Ostrava-Dubina" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 26. 09. 2014

5632/107  
97P

Výzva (stavební práce, ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 75.14 na provedení stavebních prací
"ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
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, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
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. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Jiří Tichý, 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, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 75.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 20. 11. 2014

5633/107  
98P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad )  „GO rozvodů vody a
odpadů pro dům  Pavlovova 71/1628,  Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na VZ 64.14  „GO rozvodů vody a
odpadů pro dům  Pavlovova 71/1628,  Ostrava-Zábřeh“  o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem
TECHSTAIN, s.r.o.  se sídlem Ostrava - Petřkovice, Koblovská 503/125, PSČ 725 29,  IČ 28633831  za
nabídkovou cenu 2 663 371,62  Kč bez DPH / lhůta realizace 91 dnů
a
jako druhým v pořadí
TEMAS- KON s.r.o.   Ostrava - Vítkovice, Štramberská 43/2870, PSČ 703 00,   IČ 47670622  a za
nabídkovou cenu 2 789 198,58 Kč bez DPH/89 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit  smlouvu o dílo na  „GO rozvodů vody a odpadů pro dům  Pavlovova 71/1628,  Ostrava-Zábřeh“
Termín: 04. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na „GO rozvodů vody a odpadů pro dům  Pavlovova 71/1628,
 Ostrava-Zábřeh“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 15. 09. 2014

5634/107  
99P

Zrušení VZ 71.14  Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit VZ 71.14  "Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih", neboť
nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 71.14
Termín: 20. 09. 2014

5635/107  
100P

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 4 nových motorových vozidel vč. odkupu 3
starších motorových vozidel

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 73.14 k poskytnutí "Dodávky 4
nových motorových vozidel vč. odkupu 3 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. Ing. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Bc. Renáta Rárová, 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. Ing. Pavel Planka, 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 73.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
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Termín: 03. 10. 2014

5636/107  
101P

Prodloužení lhůty pro podání nabídek  - Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a
ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabùvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodloužení lhůty pro podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku VZ 10.14 „Zateplení objektu
družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabùvka "  zadanou v otevřeném řízení dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním ve Věstníku
veřejných zakázek
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  této veřejné zakázky  spojené s prodloužením lhůty pro podání
nabídek na veřejnou zakázku VZ 10.14
Termín: 31. 08. 2014

5637/107  
102

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře
- s p. P. K. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby a nedoplatku vyúčtování služeb za r. 2013, za
byt na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.020 Kč, a to po
dobu 59 měsíců, poslední 60. splátka je stanovena ve výši 760 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5638/107  
103

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem základní školy při
realizaci projektu v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

se zapojením do projektu a uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

mezi Regionální poradenská agentura, s.r.o., IČ: 26298163 a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "S ICT ve výuce to umíme" v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0008

5639/107  
104P

Odvolání z funkce vedoucího odboru

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Bc. Drahomíru Hanzelkovou, narozenou  dne 7.1.1958, z funkce vedoucí odboru
 majetkového Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih z důvodů uvedených v důvodové zprávě, a to s
účinností od 29. 8. 2014
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 28. 08. 2014

5640/107  
OR

Odvolání a jmenování  předsedy majetkové komise

Rada městského obvodu

vyslovuje

nespokojenost s řízením, fungováním a se způsobem svolávání majetkové komise
odvolává

paní Evu Petraškovou z funkce předsedkyně majetkové komise a z členství  v majetkové komisi s účinností
od 28. 8. 2014
jmenuje

pana Ĺubomíra Košíka  do funkce předsedy  majetkové komise s účinností od 29. 8. 2014

31



32



33


