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Přehled usnesení 112. schůze Rady městského obvodu, ze dne 6. 11. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5897/112 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5898/112 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5899/112 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5900/112 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5901/112 5. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5902/112 6. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5903/112 7. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy a
mateřské školy  Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5904/112 8. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5905/112 9. Pronájem volných míst v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5906/112 10. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5907/112 11. Úprava č.2 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2014 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5908/112 12. Úprava plánu nákladů a výnosů MSOJ na rok 2014 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5909/112 13. Doplnění usnesení č. 0710/23 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 18.9.2014 (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5910/112 14. Pronájem pozemku st. p.č. 6066 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5911/112 15. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5912/112 16. Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Hrabůvka za účelem umístění uměleckých děl (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5913/112 17. Znění kupní smlouvy na převod nemovitých věcí na ulici Pavlovova 33 v Ostravě-Zábřehu od společnosti P
A C, spol. s r.o. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5914/112 18. Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.Starobělská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5915/112 19. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5916/112 20. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5917/112 21. Zveřejnění záměru na změnu v nájemní smlouvě na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
J. Matuška (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5918/112 22. Odpis pohledávek po zemřelých (Bc. František Dehner, místostarosta)

5919/112 23. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5920/112 24. Plnění usnesení RMOb O.-Jih č. 5039/98 ze dne 17.04.2014 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5921/112 25. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5922/112 26. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5923/112 27. Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32, O.-Dubina (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5924/112 28. Skončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5925/112 29. Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Karpatská
20, O.-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

5926/112 30. Souhlas s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 978 na ul. B.Četyny  v Ostravě-Bělském
Lese (Bc. František Dehner, místostarosta)

5927/112 31. Udělení souhlasu s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská
98, O.-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

5928/112 32. Udělení souhlasu s úpravou terasy v 2.NP objektu na ul. Mitušova 1330/4, Ostrava - Hrabůvka (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5929/112 33. Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením výměny oken v části pavilónu A objektu
Mjr.Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)
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5930/112 34. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5931/112 35. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5932/112 36. Návrh na prodej a darování neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5933/112 37. Dohoda o postoupení a převzetí práv a povinností k mandátní smlouvě o poskytování právních služeb (Mgr.
Karel Sibinský, starosta)

5934/112 38. Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok 2014
(Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5935/112 39. Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5936/112 40P. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5937/112 41P. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol a ředitelce Kulturního
zařízení Ostrava-Jih zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

5938/112 42P. Rekonstrukce dvorů ul. J.Maluchy, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

5939/112 43P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. a III.
čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5940/112 44P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB
Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5941/112 45P. Zrušení zadávacího řízení (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Fitness park, Ostrava-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5942/112 46P. Zrušení zadávacího řízení (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Senior Fitness hřiště (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5943/112 47P. Výběr nejvhodnější nabídky  - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5944/112 48P. Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - „Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

5945/112 49P. Výběr nejvhodnější nabídky (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Kácení dřevin a ořez keřů v městském obvodu Ostrava-Jih
v roce 2014 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5946/112 50. Poskytnutí daru fyzické osobě (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5947/112 51. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5948/112 52. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5949/112 54. Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 7/014/327/14/Ulr (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5950/112 55. Veřejná zakázka 54.14 - Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách
1,2,3, rekreačního střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek. (Bc. František Dehner, místostarosta)

5951/112 56. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5952/112 57. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5953/112 OR Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 53. Ukončení nájmu dohodou, zveřejnění záměru výpůjčky, prominutí nájemného, prodej pozemků v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova s úhradou kupní ceny formou splátkového kalendáře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3



 

5897/112  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové v ýdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6222, UZ 11 o 101 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5137, UZ 11 o 101 tis. Kč

5898/112  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 135 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 5154 o 65 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3632, pol. 5151 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5171 o 55 tis. Kč

5899/112  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

1)se změnou závazného ukazatele ZŠ Volgogradská 6B, tj. navýšením o 454 tis. Kč

2)s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 68 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 386 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 369 o 68 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 369 o 386 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5900/112  
4

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. 5
V. L., bytem Jičínská , Ostrava-Výškovice

5901/112  
5

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 5
Ž. Š., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

5902/112  
6

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majetku příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol v celkové hodnotě Kč 1.191.689,37, dle
předloženého návrhu.

2) o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 8.980,20 a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 7.979,00 dle předloženého
návrhu.
ukládá
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likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

5903/112  
7

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy  Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převedením finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z rezervního fondu do investičního  fondu  Základní
 školy a mateřské školy  Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace

5904/112  
8

Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2) odpisové plány na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

5905/112  
9

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 02, PP na ul. Vl. Vlasákové paní Ing. H. N. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 51, NP na ul. Vl. Vlasákové panu N. D. N. 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 42, box č. 65, NP na ul. B. Václavka panu T. L. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5906/112  
10

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 27, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce paní Taťána Ch. P.,
- PO 42, box č. 01, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. H., dle důvodové zprávy,

2)
zveřejni záměry na pronájem voilných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s výpovědení lhůtou tři
měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5907/112  
11

Úprava č.2 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2014

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu č.2 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2014 dle předložené důvodové zprávy.

5908/112  
12

Úprava plánu nákladů a výnosů MSOJ na rok 2014

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu plánu nákladů a výnosů Majetkové správy Ostrava - Jih na rok 2014 v rozsahu dle předložené
důvodové zprávy a tabulky.

5909/112  
13

Doplnění usnesení č. 0710/23 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 18.9.2014

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou usnesení č. 0710/23 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 18.9.2014 ve věci
úhrady kupní ceny za pozemek st.p.č.6566 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, za celkovou kupní cenu ve výši 5.050,- Kč + základní sazba DPH, za
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podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 1.936,- Kč a správního poplatku za
vklad do KN v zákonné výši

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5910/112  
14

Pronájem pozemku st. p.č. 6066 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6066 zastavěná plocha o výměře 17  m²  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Korýtko", ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, panu Ing. J. Z., bytem Markova , Ostrava - Zábřeh, za cenu
11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5911/112  
15

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku  p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  společnosti
LUCROS uzavřený investiční fond a.s., IČ: 28507428, se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198
00, za účelem zřízení a užívání vjezdu o rozloze 36 m2, úpravy stávajícího chodníku o rozloze 6 m2 a
úpravy zeleně o rozloze 6 m2, s ročním nájmem ve výši  70,- Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5912/112  
16

Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Hrabůvka za účelem umístění uměleckých děl

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit společnosti AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.,
se sídlem Hasičská 550/50, Ostrava-Hrabůvka, IČ 25862391, části pozemků v k.ú. Hrabůvka za účelem
umístění uměleckých děl, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou:
1)část pozemku poz. parc. č. 234/3, ostatní plocha o výměře 2 m2, část pozemku poz. parc. č. 237/6,
ostatní plocha o výměře 2 m2,
2)část 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.

5913/112  
17

Znění kupní smlouvy na převod nemovitých věcí na ulici Pavlovova 33 v Ostravě-Zábřehu od
společnosti P A C, spol. s r.o.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy na převod nemovitých věcí na ulici Pavlovova 33 v k.ú. Zábřeh nad Odrou:
budovu čp. 2626, jiná stavba na pozemku parc. č. st. 3484, budovu bez čp./če. jiná stavba na pozemku
parc. č. st. 4034 a budovu bez čp./če. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 6190 od společnosti P A C, spol.
s r.o., se sídlem Kolejní 1323/12, Ostrava-Moravská Ostrava, dle předloženého návrhu,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu trvat na svém usnesení č. 666/22 ze dne 19.6.2014 a rozhodnout o
uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření.

5914/112  
18

Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.Starobělská

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení číslo 4631/92 ze dne 23.1.2014 o pozemek poz.parc.č. 182 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih o délce 1,90 bm, za účelem přeložky stávajících telekomunikačních vedení  v  rámci výstavby
atletické haly v areálu Vítkovice Aréna v Ostravě – Zábřehu pod názvem stavby „VPI Ostrava atlet. hala
Vítkovice“ .
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemek poz.parc.č.
182 ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přeložky stávajících
telekomunikačních vedení v rámci výstavby atletické haly v areálu Vítkovice Aréna v Ostravě – Zábřehu pod
názvem stavby „VPI Ostrava atlet. hala Vítkovice“ v délce 1,90 bm, pro společnost O2 Czech Republic a.s.,
se sídlem : Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč
bez DPH za celý rozsah přeložky

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

5915/112  
19

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 96/11 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění a provozování reklamní led tv o výměře 4 m2 (3,45 x 1,15 m), na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky předchozího souhlasu rady města

5916/112  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek parc.č.st. 1159, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Plavecká

2)pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/666, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1469/37376, tzn. 8,80 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

3)½ pozemku parc.č.st. 2970/9, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

4)pozemek parc.č.st. 3670, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

5917/112  
21

Zveřejnění záměru na změnu v nájemní smlouvě na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. J. Matuška

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/854/10/Dzi ze dne 11.8.2010
spočívající ve snížení nájemného za pronájem části pozemku parc.č. 96/11 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 4523 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve výši 10 procent ze sjednané roční částky ve
výši 408.924 Kč bez DPH, na základě žádosti ze dne 24.10.2014 podané nájemcem p. Milanem Lipinou, IČ:
65481321, bytem Horní 1479/88, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, dle důvodové zprávy

5918/112  
22

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. S. P., za pronájem bytu na ul.Jubilejní 291/34, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.651,85 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2003,
- pí M. H., za pronájem bytu na ul. Jižní 2250/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 3.798 Kč s příslušenstvím za
nájemné a ve výši 361 Kč s příslušenství za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2013,
- pí R. Š., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 6.711 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 2.522 Kč s příslušenství za poplatek z prodlení,
- pí M. Š., za pronájem byu na ul. Zlepšovatelů 565/32, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.415,49 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2002,
- p. J. K., za pronájem bytu na ul. Zlepšovatelů 575/52, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.728,80 Kč s
příslušenstvím za refakturaci nákladů na opravu bytu,
- pí R. G., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 2.295 Kč s příslušenstvím za
refakturaci nákladů na opravu bytu,
- pí M. K.,za pronájem bytu na ul. Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.993,65 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2002,
- p. J. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.000 Kč za náklady řízení,
dle důvodové zprávy

5919/112  
23

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 30.09.2014

5920/112  
24

Plnění usnesení RMOb O.-Jih č. 5039/98 ze dne 17.04.2014

Rada městského obvodu
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souhlasí

se stanoviskem a navrženým postupem příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih ve věci
možnosti přechodu současného zajištění ostrahy objektu sídla na ulici Provaznická 1244/62, Ostrava-
Hrabůvka na ostrahu zajišťovanou Městskou policií Ostrava dle důvodové zprávy

5921/112  
25

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. prominout poplatek a úrok z prodlení
- pí R. H., za byt na ul. Vaňkova , Ostrava-Bělský Les ve výši 100%, tj. 2.478 Kč,
- pí L. H., za byt na ul. V. Jiřikovského , Ostrava-Dubina, ve výši 90% z částky 15.820, tj. 14.238 Kč, dle
důvodové zprávy

II. neprominout poplatek a úrok z prodlení
- pí D. B., za byt na ul. Horymírova , Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

5922/112  
26

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 86  
Ř. L., Jičínská 

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 15
O. M., J. Misky

Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 6
Ch. M., J. Škody 

Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 28
H. D., Jugoslávská 

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 17
Š. R., K Hájku , Frýdek-Místek

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 36  
Š. A., Kasární , O.-Slezská Ostrava

P. Lumumby 20, 1+2, standard, č. b. 11  
M. R., V. Košaře 

Průkopnická 5, 1+2, standard, č. b. 7
K. M., Pjanovova 

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 36  
P. N., Rezkova
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

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 7
S. L., Mečnikovova , O.-Vítkovice
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.

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

Edisonova 84, 1+2, standard, č. b. 23
B. A., Pavlovova 

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

B. A., Pavlovova , č. b. 4
rozhodla

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

5923/112  
27

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32, O.-Dubina

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 280/32, Ostrava-Dubina, který  je součástí pozemku
parc. č. st. 110/92 v k.ú. Dubina, paní T. Ch. P., bytem Jana Škody , Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s
výpovědní dobou tři měsíce a měsíčním nájemným ve výši 815,- Kč vč. DPH

5924/112  
28

Skončení nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Č. M., P. Lumumby ,  č. b. 35
Š. M., Jižní  a Š. K., Jižní , č. b. 6
Š. J., Oráčova  a L. Š., Oráčova ,  č. b. 25
K. J., Svornosti , č. b. 12
Z. M., Lumírova , č. b. 53
K. A., Edisonova , č. b. 5

II.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2  občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K.,  dle důvodové zprávy

V. E., Velflíkova , č. b. 1

5925/112  
29

Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul.
Karpatská 20, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o udělení souhlasu s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 24,34 m2 v bytovém
domě č. p. 2857 na ul. Karpatská č. or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4545
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle uzavřené smlouvy o převodu nájmu, a to z pana T. V. B., IČ: 28884451, s
místem podnikání Radova 392/5, 717 00 Ostrava-Bartovice na pana P. D. T., IČ: 26810964, se sídlem
Frýdecká 47/408, 719 00 Ostrava-Kunčice  za podmínky vyrovnání veškerých závazků panem T. V. B. vůči
pronajímateli ke dni účinnosti převodu nájmu

II. o uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem P. D. T., IČ: 26810964, se sídlem Frýdecká 47/408, 719
00 Ostrava-Kunčice na pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č. p. 2857 na ul. Karpatská
č. or. 20 v Ostravě-Zábřehu
dle důvodové zprávy

5926/112  
30

Souhlas s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 978 na ul. B.Četyny  v
Ostravě-Bělském Lese

Rada městského obvodu

bere na vědomí

sdělení nájemce Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, IČ:
61974757, o ukončení podnájemního vztahu části prostor v budově č.p. 978, která je součástí pozemku
p.č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ulici B. Četyny v Ostravě-Bělském Lese s podnájemcem paní J. Z. k
datu 31.12.2014
souhlasí

s přenecháním části prostor sloužících podnikání  v budově č.p. 978, která je součástí pozemku p.č. 131 v
k.ú. Dubina u Ostravy, na ulici B. Četyny v Ostravě-Bělském Lese, do podnájmu společnosti QueenStyle s.
r. o., zastoupené jednatelkou Bc. V. K., se sídlem Křižíkova 1227/1, Havířov, IČ: 0303474, za účelem
provozování terminálu Sazky, s účinností od 01.01.2015, a to za stejných podmínek jaké má nájemce
společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. sjednány v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy
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5927/112  
31

Udělení souhlasu s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul.
Volgogradská 98, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání o velikosti 7,70 m2  v bytovém domě
č.p. 2398 na ul. Volgogradská č. or. 98 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3178 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, pro paní Alenu Sovinskou, bytem Kosmonautů 2134/25, Ostrava-Zábřeh, IČ:
12657701, za účelem provozování kadeřnictví, a to maximálně po dobu trvání nájmu nájemkyně paní G. B.,
bytem Volgogradská 2457/26, Ostrava-Zábřeh, IČ: 74098446  a za stejných podmínek, které má
nájemkyně sjednané v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

5928/112  
32

Udělení souhlasu s úpravou terasy v 2.NP objektu na ul. Mitušova 1330/4, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením prací charakteru technického zhodnocení v maximální výši 90 tis.Kč spočívající v úpravě
terasy v 2.NP objektu na ul. Mitušova 1330/4 v Ostravě - Hrabůvce, nájemcem Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR z.s. Klub Stonožka - Ostrava, se sídlem Mitušova 1330/4, Ostrava -
Hrabůvka zastoupena předsedou J. P., IČ: 68308892, nákladem nájemce dle důvodové zprávy.

5929/112  
33

Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením výměny oken v části pavilónu A
objektu Mjr.Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

započítat v nájemném náklady vynaložené nájemcem společností Vyšší odborná škola a Jazyková škola s
právem státní zkoušky SOKRATES, s.r.o. IČ: 27731073, se sídlem Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, na provedení výměny oken v  1 N.P. a části 3.N.P. pavilónu A, objektu na ul. Mjr.Nováka
34/1455, Ostrava-Hrabůvka v celkové výši  409 289,- Kč vč. DPH.
a souhlasí

v případě ukončení smluvního vztahu s provedením jednostranného zápočtu dosud nezapočtené částky v
nájemném vůči evidovaným pohledávkám na nájmu a službách s nájmem spojených  nebo jiným
započitatelným pohledávkám nájemce vůči pronajímateli.

5930/112  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Václava Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 42
V. V., Václava Košaře , Ostrava-Dubina

5931/112  
35

Prominutí poplatku a úroku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku a úroku z prodlení
- p. T. V. a pí E. V., za byt na ul. Dr. Šavrdy , Ostrava-Bělský Les, ve výši 90% z částky 51.114  Kč, tj.
46.003 Kč,
- pí K. R. (dř. O), za byt na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 59.388 Kč, tj. 53.449 Kč
- pí D. B., za byt na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 70.974 Kč, tj. 63.877 Kč,
- pí Š. B., za byt na ul. Jubilejní , Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 29.788,06, tj. 26.809 Kč,
- p. P. P. a pí H. P., za byt na ul. Volgogradská , Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 37.619 Kč, tj.
33.857 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5932/112  
36

Návrh na prodej a darování neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

mění

usnesení č. 5769/110 ze dne 9.10.2014 takto:

rozhodla

o darování výpočetní techniky těmto fyzickým osobám:

NOTEBOOK HP6450b                            D. J. Mgr.
NOTEBOOK HP6450b                            Ch. A.
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NOTEBOOK HP6450B                            P. L., Mgr.
NOTEBOOK HP ELITEBOOK 2540p        P. P. Ing.
NOTEBOOK DELL E6520                       M. R. Mgr.
NOTEBOOK LENOVO T520i                    K. I. PaedDr.
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD Z500      D. F. Bc.
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD Z500      S. K. Mgr.
NOTEBOOK LENOVO TP E220S              S. J., Ing.

o prodeji výpočetní techniky zájemcům dle přílohy č. 2
zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu městského obvodu Ostrava-Jih, podpisem  darovacích a kupních smluv.

5933/112  
37

Dohoda o postoupení a převzetí práv a povinností k mandátní smlouvě o poskytování právních
služeb

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o postoupení a převzetí práv a povinností k mandátní smlouvě o poskytování právních
služeb číslo 31/013/007/13 mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, Mgr. R. K.,
IČ: 73629723 advokátem se sídlem Štefánikova 840/9, 602 00 Brno a společností KLIMUS administration &
PARTNERS legal s.r.o, IČ:03373444 se sídlem Štefánikova 840/9, 60200 Brno dle předloženého návrhu.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dohody o postoupení a převzetí práv a povinností k mandátní smlouvě o poskytování
právních služeb číslo 31/013/007/13 a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 28. 11. 2014

5934/112  
38

Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za
rok 2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok
2014, č.j. SMO/270488/104/IAK/Szt
ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi
zaslat  odboru interního auditu a kontroly MMO informaci o projednání výsledků kontroly hospodaření
městského obvodu za období od 8/2013 do 6/2014 v radě městského obvodu včetně Rozhodnutí č.4/2014
tajemníka Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 07. 11. 2014

5935/112  
39

Smlouva č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 11094126 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která by
měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih a poskytovatelem
Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na
financování projektu REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" z Operačního
programu Životní prostředí, Prioritní osy 6 Podpora regenerace urbanizované krajiny
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava - Jih k podpisu  Smlouvy č. 11094126 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR

5936/112  
40P

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 224/2014 Sb., plat  Ing.
Jiřímu Hrabinovi, řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka s účinností od nástupu zpět do funkce ředitele příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih po ukončení trvání překážky v práci Ing. Jiřího Hrabiny spočívající ve výkonu
funkce uvolněného člena zastupitelstva statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu platového výměru

5937/112  
41P

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol a ředitelce
Kulturního zařízení Ostrava-Jih zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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stanoví

s účinností od 1.11.2014 platové výměry ředitelům základních a mateřských škol a ředitelce Kulturního
zařízení Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s
nařízením vlády č.224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 sb., o platových poměrech
zaměstananců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu platových výměrů.

5938/112  
42P

Rekonstrukce dvorů ul. J.Maluchy, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

O uzavření dodatku č. 2 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 prodloužení termínu dokončení  této
zakázky. Na základě předložené žádosti se  prodlužuje doba realizace o 2 kalendářní týdny na 17
kalendářních týdnů  se zhotovitelem MSS Ostrava s.r.o., se sídlem Věšínova 457/36, 700 30 Ostrava-
Zábřeh .
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/021/2014  ze dne 17.7.2014 na realizaci
„Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina“
Termín: 09. 11. 2014

5939/112  
43P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. a III. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za II. a III. čtvrtletí roku 2014 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2014 odboru bytového a ostatního hospodářství,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

5940/112  
44P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé
radní místnosti MOB Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu na podlimitní veřejnou zakázku VZ 74.14 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 44739494,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 74.14 na provedení
stavebních prací  Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- TIMO profistavby s.r.o., se sídlem 1. Máje 1526/66, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 28591801, za
nabídkovou cenu:
Kč 1.378.810,02 bez DPH, a lhůtu realizace 37 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem SLONKA s. r. o., se sídlem Nádražní 20/142, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 26852659, za nabídkovou cenu:
Kč 1.579.000,00 bez DPH, a lhůtu realizace  35 kalendářních dnů,
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 74.14
Termín: 31. 12. 2014
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih"
Termín: 28. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
reprezentačních prostor bývalé radní místnosti MOB Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 05. 12. 2014
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5941/112  
45P

Zrušení zadávacího řízení (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Fitness park, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 83.14 na poskytnutí dodávky
"Fitness park, Ostrava-Dubina" dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 86.14 vyplývající z usnesení
Termín: 07. 11. 2014

5942/112  
46P

Zrušení zadávacího řízení (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Senior Fitness hřiště

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 86.14 na poskytnutí dodávky
"Senior Fitness hřiště" dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 86.14 vyplývající z usnesení
Termín: 07. 11. 2014

5943/112  
47P

Výběr nejvhodnější nabídky  - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit uchazeče č. 3 C.T.S.E. Servis, s.r.o., Ostrava - Poruba, Slavíkova 6068/18, PSČ 708 00, IČ
25833553
č. 4 CubeNet, s.r.o. Zengrova 475/44, Vítkovice, 703 00 Ostrava , IČ 25388207
č. 6 ALCAM PROFI s.r.o. Frýdek-Místek, Sadová 624, PSČ 738 01, IČ 25397141
č. 7 RJ - BEST s. r. o. Ostrava - Slezská Ostrava, Jan Marie 642/8, PSČ 710 00, IČ 26853841
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 75.14 na provedení
stavebních prací "ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Nájemnická 676/35, PSČ 709 00, IČ 26822229 za
nabídkovou cenu 5 854 074 Kč bez DPH/za 59 kalendářních dnů.

jako druhým v pořadí s uchazečem TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ
14616238 za nabídkovou cenu 5 869 876,37 Kč/za 60 kalendářních dnů.

jako třetím v pořadí s uchazečem OBDOMONT s.r.o. Betonářská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ
01430190  za nabídkovou cenu 5 784 182,17 Kč bez DPH /za 79 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 75.14
ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A
Termín: 20. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  ÚMOb
Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A
Termín: 30. 11. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 75.14
Termín: 20. 12. 2014

5944/112  
48P

Výběr nejvhodnější nabídky  (dle  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) - „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit  uchazeče č. 1  VAMOZ - servis, a.s. Obránců míru 523/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
 IČ25848461
uchazeče č. 2 MŽT Stavitelství, a.s. , Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ
27762157
uchazeče č. 3 MH - STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava  IČ 27776506
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
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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 12.14 na provedení
stavebních prací  „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

BYSTROŇ Group a.s.  Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ 27800466, za nabídkovou cenu 6
742 902 Kč  bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem REVOLT s.r.o.  Třinec - Oldřichovice 738, PSČ 73961, IČ 26815966 , za
nabídkovou cenu:
7 999 947 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, IČ
25357603, za nabídkovou cenu:
8 454 954 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 15, Ostrava-Zábřeh“
Termín: 20. 12. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih
Termín: 30. 11. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 12.14
Termín: 30. 12. 2014

5945/112  
49P

Výběr nejvhodnější nabídky (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Kácení dřevin a ořez keřů v městském
obvodu Ostrava-Jih v roce 2014

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 87.14 na poskytnutí
služeb "Kácení dřevin a ořez keřů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2014"  a o uzavření rámcové
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

u dílčí části 1. (kácení dřevin)
- AHOS CZ, s.r.o., se sídlem Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČ: 26796481, za nabídkovou
cenu:
Kč 160.188,27 vč. DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem PARKSERVIS Mareš s.r.o., se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice,
IČ: 28648285, za nabídkovou cenu:
Kč 263.054,00 vč. DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem SYNERGY SOLUTION s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00
Praha-Žižkov, korespondenční adresa Starobělská 3151/83, 700 30 O.-Zábřeh, IČ: 28622740, za
nabídkovou cenu:
Kč 344.378,10 vč. DPH

u dílčí části 2. (ořez keřů)
- SYNERGY SOLUTION s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha-Žižkov, korespondenční adresa
Starobělská 3151/83, 700 30 O.-Zábřeh, IČ: 28622740, za nabídkovou cenu:
Kč 379.649,60 vč. DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem PTGE OVA s.r.o., se sídlem Volenská 1680, 739 34 Šenov, IČ:
28584431, za nabídkovou cenu:
Kč 424.710,00 vč. DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem PARKSERVIS Mareš s.r.o., se sídlem Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice,
IČ: 28648285, za nabídkovou cenu:
Kč 563.860,00 vč. DPH
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 87.14
Termín: 31. 12. 2014
Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy rámcových smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Kácení dřevin a ořez keřů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2014"
Termín: 28. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy rámcových smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Kácení dřevin a ořez keřů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2014" a předat je k podpisu starostovi
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Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 21. 11. 2014

5946/112  
50

Poskytnutí daru fyzické osobě

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout dar paní M. D. ve výši 20.000,- Kč dle předloženého návrhu
schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 6171, pol. 5492 o 3 tis. Kč
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zpracovat návrh darovací smlouvy dle tohoto usnesení a předložit jej starostovi městského obvodu k
podpisu.
Termín: 13. 11. 2014

5947/112  
51

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery ze SR pol. 4216, UZ 54515835 o 20 568 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery ze SF pol. 4213, UZ 54190877 o 1 211 tis. Kč
- snižují investiční přijaté transfery od obcí pol 4221, UZ 8224 o 14 136 tis. Kč
- snižují investiční přijaté transfery od obcí pol 4221, UZ 8113 o 3 068 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, UZ 8224 o 4 575 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5948/112  
52

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5152 o 250 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5169 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5362 o 100 tis. Kč

5949/112  
54

Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 7/014/327/14/Ulr

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 7/014/327/14/Ulr., která je zároveň smlouvou o právu provést
stavbu se společností RENGL, s.r.o., ve znění dle předloženého návrhu
zmocňuje

podpisem této smlouvy Mgr. Karla Sibinského, starostu městského obvodu

5950/112  
55

Veřejná zakázka 54.14 - 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

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/136/2014 ze dne 24.9.2014 na realizaci podlimitní
veřejné zakázky č.  54.14 ,,Oprava opláštění a soklu v dřevěných chatkách 1,2 a výměna oken v chatkách
1,2,3, rekreačního střediska Skalice-Kamenec, Frýdek-Místek. ", kterým se mění předmět plnění z důvodu
realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla, se zhotovitelem Hochbau, s.r.o., se sídlem
Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá , IČ : 25857614, v rozsahu dle Změnového listu č 1 za
celkovou cenu nejvýše přípustnou  920.392,42 Kč bez DPH.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku ke smlouvě
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 4/032/136/2014 na výše uvedenou zakázku
Termín: 14. 11. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
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prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/136/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 21. 11. 2014

5951/112  
56

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 533 tis. Kč (VF FRB)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612,pol. 5341, UZ 3 o 6 533 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5952/112  
57

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121 o 15 250 tis. Kč

- zvyšují kapitálové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 3112 o 4 000 tis. Kč
- zvyšují převody z vlastních fondů ORJ 6 o 6 250 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909 o 1 000 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5362 o 1 000 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5152 o 100 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3412, pol. 5154 o 100 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 600 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 12 o 4 000 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5154 o 200 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 5 352 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 898 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 12 o 5 352 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 12 o 898 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5953/112  
OR

Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zánik mandátu pí Šárky Arlethové, dle § 55 odst. 2 písm. b) Zákona 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ke dni 13. 10. 2014
prohlašuje

že v souladu s § 56 odst. 1 Zákona č. 491/2001 Sb., se Mgr. Jan Dohnal, volební strana ODS, stal členem
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ke dni 23. 10. 2014
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

53 Ukončení nájmu dohodou, zveřejnění záměru výpůjčky, prominutí nájemného, prodej pozemků v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova s úhradou kupní ceny formou splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu pozemků parc.č. 715/148 zahrada a parc.č. 1014 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku jako zahrady a pozemku pod RD, paní M. P., bytem
Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice, dle smlouvy č. 7/014/45/12/Dzi ze dne 7.3.2012, dohodou dnem
30.11.2014, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku pozemků parc.č. 715/148 zahrada a parc.č. 1014 zastavěná plocha a nádvoří
 v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem užívání pozemku jako zahrady a pozemku pod RD, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
rozhodla

prominout  nájemné za období  od 1.1.2014 do 31.12.2014 ve výši 6.004 Kč, vyplývající paní M.P., bytem
bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice, ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/45/12/Dzi ze dne
7.3.2012 za účelem užívání pozemku jako zahrady a pozemku pod RD v k.ú. Výškovice u Ostravy, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
souhlasí

s prodejem níže uvedených pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, z vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřených Městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví paní M. P., bytem Hýlova , 700 30 Ostrava –
Výškovice:

- parc.č. 715/148 zahrada o výměře 194 m2, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2
- parc.č. 1014 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2
- parc.č. 715/155 ostatní plocha – zeleňo výměře 36 m2, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2,

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 220.800 Kč (145.500 Kč + 64.500 Kč + 10.800 Kč) uhrazenou formou
splátkového kalendáře na 36 měsíců, tj. 6.134 Kč/měsíčně za podmínky úhrady nákladů na zpracování
revizního znaleckého posudku č. ZU-FAST_84/2014 ze dne 17.3.2014 ve výši 205 Kč/1 parcelu, tj. 605
Kč/3 parcely a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč, dle
důvodové zprávy

a
doporučuje

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

TO Pronájem pozemku, úprava smlouvy o nájmu v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy - T.O. usn.č.
5860/111 ze dne 23.10.2014

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 96/16 ostatní plocha – ostatní komunikace, přesah projektu stavby na
dotčený pozemek z pozemku parc.č. 75/27, v k.ú. Dubina u Ostravy, bez změny celkové výměry pronajaté
plochy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
zřízení a užívání parkovacího stání pro osobní automobil, za cenu 45 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, panu M. V., bytem J. Matuška 55/13, 700 30 Ostrava – Dubina, dle důvodové
zprávy

a
rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemku a smlouvy o právu provést stavbu č. 7/014/188/14/Dzi ze
dne 3.6.2014 na základě výše uvedeného

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

Rada městského obvodu

souhlasí

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

a
rozhodla

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

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem plynovodu vč. přípojek a 2 ks HUP  -
společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu s
dobou platnosti do 31.12.2018 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky,
komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle
důvodové zprávy

TO T.O. usnesení č. 5598/107 ze dne 28.8.2014 - 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.
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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 30.11.2017.
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