
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

Ing. Radim Lauko

místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih
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Rady městského obvodu

Ostrava - Jih

která se konala 20.1.2011 9:00

(usn.č. 0185/6 - usn.č. 0243/6)
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Přehled usnesení 6. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 20.1.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0185/6 1. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0186/6 2. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0187/6 3. Oranžové hřiště pro rok 2011 - žádost o nadační příspěvek na vybudování dětského hřiště MŠ
F.Formana ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0188/6 4. Změna složení rozborové komise ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0189/6 5. Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Městského obvodu Ostrava – Jih pro rok
2011 Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (
Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0190/6 6. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0191/6 7. Změna nositele projektu EKOTERMO - Ostrava Jih ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0192/6 8. Prodloužení ubytování, zánik práva k nájmu bytu dohodou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0193/6 9. Pronájem bytů výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0194/6 10. Pronájem malometrážních bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0195/6 11. Rozšíření smlouvy o umístění komunikačního zařízení na střeše obytného domu Horymírova 4 (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0196/6 12. Ukončení nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0197/6 13. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0198/6 14. Výpovědi z nájmu bytu, výstraha, zrušení výpovědi ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0199/6 15. Změna užívání nebytových prostor v obytných domech ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0200/6 16. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0201/6 17. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Františka Lýska ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0202/6 18. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Úlehlova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0203/6 21. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0204/6 22. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0205/6 23. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0206/6 24. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0207/6 25. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0208/6 26. Souhlas s postoupením práv a převzetí závazků ke smluvním vztahům uzavřeným k
pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0209/6 27. Souhlas se stavbou "Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová" ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0210/6 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku a
Souhlas s územním řízením v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0211/6 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0212/6 31. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0213/6 32. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická x Pavlovova x Kpt. Vajdy ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0214/6 33. Stanovisko k přijetí daru, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0215/6 34. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při
Hůře ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0216/6 35. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0217/6 36. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice A.
Poledníka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0218/6 37. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0219/6 39. Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0220/6 40. Změna smlouvy o nájmu pozemku, ul. Jiříkovského, k.ú. Dubina u Ostravy ( Ing. Radim Lauko
, místostarosta )

0221/6 41. Zrušení usnesení č. 5784/110 ze dne 26.8.2010 a schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s
podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul. Klegova č. or. 21 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0222/6 42. Zrušení usnesení RMOb č. 5227/101 z jednání dne 15.4.2010 ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0223/6 44. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0224/6 45. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú.
Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0225/6 46. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0226/6 47. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0227/6 48. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0228/6 49. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0229/6 50. Zveřejnění záměru na pronájem s následným prodejem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, na ul.
Mjr. Nováka u nákupního centra "Budoucnost" ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0230/6 51. Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0231/6 52. Žádost o prominutí nájmu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova x Plzeňská -
znovu projednání usn. 68/2 ze dne 2.12.2010 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0232/6 53. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0233/6 54. Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih ( Mgr. Karel
Sibinský , starosta )

0234/6 55P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 675/68, Ostrava-
Hrabůvka" ( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená zastupováním odboru právního )

0235/6 56P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 676/70, Ostrava-
Hrabůvka" ( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená zastupováním odboru právního )

0236/6 57P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 677/72, Ostrava-
Hrabůvka" ( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená zastupováním odboru právního )

0237/6 58P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za IV. čtvrtletí 2010 oddělení školství a kultury úřadu, Kulturního zařízení O.-Jih, p.o. a ZŠ, p.o.
( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená zastupováním odboru právního )

0238/6 59. Stanovisko k umístění technických zařízení ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

3 z 21



0239/6 60. Pronájem části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0240/6 61. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0241/6 62. Stanovisko k umístění technických zařízení ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0242/6 OR Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství a stanovení užívání závěsného odznaku (
Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0243/6 OR Jmenování členů dopravní komise ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

nepřijato 65. Pronájem bytu výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

staženo 19. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

staženo 20. Pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

staženo 28. Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Smoljovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

staženo 38. Ukončení smlouvy na pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka a zveřejnění záměru na
pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

staženo 43. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0185/6
1

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu 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+1, I. kat., č.b. 24
J. H., U Haldy 68, Ostrava-Hrabůvka

0186/6
2

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou v Ostravě-
Zábřehu na ulici Horymírova a v Ostravě-Hrabůvce na ulici Odborářská a Horní 29

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 39
T. Š., bytem Svornosti 5, Ostrava-Zábřeh

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 18
K. D. a K. R., bytem Hulvácká 2, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 3
M. J., Výskovická 85, Ostrava-Zábřeh

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

0187/6
3

Oranžové hřiště pro rok 2011 - žádost o nadační příspěvek na vybudování dětského hřiště
MŠ F.Formana

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek do grantového řízení Oranžové hřiště 2011 na
vybudování dětského hřiště mateřské školy F.Formana, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy

rozhodla

požádat statutární město Ostravu o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek do
grantového řízení Oranžové hřiště 2011 na vybudování dětského hřiště mateřské školy
F.Formana, Ostrava-Dubina dle důvodové zprávy
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doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o nadační příspěvek
do grantového řízení Oranžové hřiště 2011 na vybudování dětského hřiště mateřské školy
F.Formana, Ostrava-Dubina

0188/6
4

Změna složení rozborové komise

Rada městského obvodu

odvolává

Bc. Dagmar Šumnou, Ing. Jiřího Volocha, Adama Rykalu z rozborové komise pro příspěvkové
organizace ve školství a kultuře

jmenuje

Ing. Radovana Horáka, Moniku Šromovou,Ing. Jaroslava  Mourečka a Bc. Radima Miklase
členy rozborové komise pro příspěvkové organizace ve školství a kultuře

schvaluje

složení rozborové komise pro školství a kulturu dle důvodové zprávy.

0189/6
5

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Městského obvodu Ostrava – Jih pro
rok 2011 Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
a.s.

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 4900/92 ze dne 21.1.2010 a 5625/108 ze dne 15.7.2010,

jmenuje

členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Městského obvodu Ostrava – Jih pro rok 2011 podle
přiloženého návrhu,

rozhodla

o uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě č. 0003631018 o pojištění odpovědnosti Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Městského obvodu Ostrava – Jih pro případ škody způsobené při výkonu
povolání dle důvodové zprávy,

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava – Jih k podpisu dodatku č. 11 k
pojistné  
smlouvě č. 0003631018,

ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
připravit návrh dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s.,

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s.
a předložit jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava – Jih.

0190/6
6

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 06, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce paní A. L.,
- PO 41, box č. 13, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan K. Š.,
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- PO 41, box č. 27, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan F. S.,
- PO 51, box č. 05, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní R. K., dle
důvodové zprávy

rozhodla

2)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč vč. DPH

0191/6
7

Změna nositele projektu EKOTERMO - Ostrava Jih

Rada městského obvodu

pověřuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih
k  zabezpečení všech potřebných úkonů před realizací a v rámci realizace projektu "EKOTERMO
- Ostrava Jih" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí

0192/6
8

Prodloužení ubytování, zánik práva k nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o prodloužení ubytování a uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou - 3 měsíce, dle
důvodové zprávy

1) v ubytovně na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice

místnost č. 5 - L. M., Horní 3
místnost č. 9 - F. R., Horní 3
místnost č. 12 - P. M., Horní 3  

2) v ubytovně na ul. Hasičská 366/3,  Ostrava-Hrabůvka

místnost č. 16 - Z. V., Srbská 29
místnost č. 18 - O. T., Horní 3
místnost č. 19 - K. K., Horní 3
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45
místnost č. 5 - F. A., Svornosti 16

II.

o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření  daném starostou SMO, MOb
Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským Mgr. R. P., dle důvodové zprávy

P. R., Průkopnická 5, č. b. 10

0193/6
9

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o přednostním pronájmu bytu s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy

Lumírova 7, 1+3, I. kat., č. b. 10
B. J., Zahradní 7, Moravská Ostrava

Plzeňská 10, 0+2, I. kat., č. b. 21
K. V., Glazkovova 12

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu s dluhem o dalších uchazečích v
pořadí dle důvodové zprávy

II.
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o pronájmu bytu výběrovým řízením - smluvní nájemné za m2, na dobu určitou dle důvodové
zprávy

V. Vlasákové 19, 1+3, I. kat., č. b. 12
R. I., Výškovická 180

Volgogradská 20, 1+3, I. kat., č. b. 14
K. R., Z. Bára 4

Petruškova 16, 1+3, I. kat., č. b. 42
Š. I., Hlučínská 135, Ostrava-Petřkovice

Pavlovova 67, 1+1, I. kat., č. b. 10
B. E., Edisonova 84

Pavlovova 67, 1+1, I. kat., č. b. 13
D. M., Bělá 111, okr. Opava

Čujkovova 32, 1+1, I. kat., č. b. 94
P. V., Kunčičky u Bašky 63

rozhodla

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

0194/6
10

Pronájem malometrážních bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 153, 0+1, I. kat., č. b. 25
P. L., Horymírova 4

o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb
Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským Y. D., dle důvodové zprávy

P. L., č. b. 6

2)
o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Pavlovova 71, 1+1, I. kat., č. b. 44
T. A., V. Jiřikovského 31

o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb
Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským JUDr. J. J., dle důvodové zprávy

T. A., V. Jiřikovského 31, č. b. 13

0195/6
11

Rozšíření smlouvy o umístění komunikačního zařízení na střeše obytného domu Horymírova
4

Rada městského obvodu

rozhodla

- o rozšíření předmětu  smlouvy o umístění komunikačního zařízení na střeše obytného domu
Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh,  pro přenos signálů  veřejné sítě mobilních telefonů se
společností T-Mobille Czech Republic a.s.,  se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, za účelem
umístění dvou nezávislých tras pro optické kabely ve vnitřních prostorách daného domu
vedoucích ze suterénu  na střechu do stávající technologické místností a umístění dvou
anténních nosičů na střešní nástavbě,

- o zvýšení nájemného o 12 000 Kč/rok, t.j. na výši nájemného celkem 100 000 Kč/rok.

0196/6
12

Ukončení nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu
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rozhodla

I. ukončit nájem garáže č. 5 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh s nájemcem paní V.
S., bytem Smrčkova 84/4, Ostrava-Výškovice dohodou ke dni 31.1.2011

II. zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 5 na ul. Čujkovova 1715/23,
Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší měsíčního
nájemného 1.000,- Kč vč. DPH

0197/6
13

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

K. V., Abramovova 18, č. b. 1
K. D., Čujkovova 5, č. b. 8
K. V., Čujkovova 23, č. b. 91
B. M., Čujkovova 23, č. b. 21
F. M., Jedličkova 8, č. b. 1
K. D., Pavlovova 71, č. b. 3
O. M., Pavlovova 71, č. b. 33
N. G., Pavlovova 71, č. b. 38
P. L., Volgogradská 117, č. b. 11
V. P. a V. D., Volgogradská 153, č. b. 8
M. M. a M. M., Volgogradská 18, č. b. 10
Š. J., Tarnavova 6, b. č. 24
D. J., Pavlovova 71, č. b. 9
R. R., Volgogradská 94, č. b. 1
G. Š., Jugoslávská 20, č. b.  6
G. L., Abramovova 10, č. b. 1
V. M., Vaňkova 50, č. b. 1
V. M., Svornosti 51, č. b. 6
L. K., Svornosti 43, č. b. 3
H. M., P. Lumumby 10, č. b. 8

0198/6
14

Výpovědi z nájmu bytu, výstraha, zrušení výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o podání výpovědi ze společného nájmu (nájmu) bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku
na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským

1) Y. D., dle důvodové zprávy

P. J., Čujkovova 32, č. b. 33
P. R., Karpatská 20, č. b. 53
L. L., Horymírova 4, č. b. 19

2) Mgr. R. P., dle důvodové zprávy

C. J., Svornosti 14, č. b. 1
S. P., P. Lumumby 16, č. b. 3

3) JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

T. F., Plzeňská 8, č. b. 81
Gr. D., Mládeže 12, č. b. 3
K. I., Edisonova 15 a K. I., Edisonova 15, č. b. 4.

II.

o zaslání výstrahy nájemkyni bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku, na základě
zmocnění daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. J. J., dle
důvodové zprávy

B. V., B. Václavka 1, č. b. 3

III.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy
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V. J., Svornosti 3, č. b. 1
B. A., Výškovická 174, č. b. 2

0199/6
15

Změna užívání nebytových prostor v obytných domech

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně užívání nebytových prostor, které se nacházejí  v obytných domech ve  vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, na společné prostory
domů:

1) na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh o velikosti 57 m2
2) na ul. J. Škody 191/7, Ostrava-Dubina o velikosti 14,56 m2

0200/6
16

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
P. H.
Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

A. B.
Zlepšovatelů 56, Ostrava-Hrabůvka

2)
N. M.
Václava Košaře 4, Ostrava-Dubina

K. F.
Gerasimovova 10, Ostrava-Zábřeh

3)
P. K.
Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh

P. M.
Gerasimovova 12, Ostrava-Zábřeh

0201/6
17

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Františka Lýska

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 379/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře   12  m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Fr. Lýska,  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacího  stání, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH, panu L. J., bytem Fr. Lýska
1606/5, Ostrava - Bělský Les

0202/6
18

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Úlehlova

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č.246/96 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 9 m2
v k.ú. Hrabůvka, ul. Úlehlova, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu k RD, za cenu 45,- Kč
/m2/rok bez DPH, manželům S., bytem Souběžná, Ostrava – Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0203/6
21

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská

Rada městského obvodu
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rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 566/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Beskydská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, manželům Ing. L. a J. H., bytem Beskydská, Ostrava -
Zábřeh, za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
nemovitosti ze dne 25.10.2010

0204/6
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 1986/4, zastavěná pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou
manželům Z. D. a A. D., bytem Sarajevova, Ostrava-Zábřeh;
2) pozemek parc.č.st. 1990/19, zastavěná pl. o výměře 17 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou paní
I. H., bytem Husarova, Ostrava-Výškovice;
3) pozemek parc.č.st. 2311, zastavěná pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou panu J.
Ř., bytem Hasičská 39/477, Ostrava-Hrabůvka;
4) pozemek parc.č.st. 2989, zastavěná pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou paní J.
S., bytem Čujkovova 2727/50, Ostava-Zábřeh;
5) pozemek parc.č.st. 3644, zastavěná pl. o výměře 18 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou panu J.
P., bytem Výškovická 578/138, Ostrava-Výškovice.

0205/6
23

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, pod stávajícími patrovými
garážemi v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu 45,-
Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 2958/1, zast. pl. o výměře 227 m2, jednotka č. 19/559 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, paní J. B., bytem Hegerova 15/50, Ostrava-Nová Bělá;
2) pozemek parc.č.st. 2960/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 17/518 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, manželům Ing. Z. Z. a JUDr. V. Z., bytem Za Školou 2837/4, Ostrava-Zábřeh;
3) pozemek parc.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 13/414 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, manželům J. V. a E. V., bytem J. Maluchy 202/49, Ostrava-Dubina;
4) pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/366 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, manželům V. M. a M. M., bytem Frýdlant nad Ostravicí 411, Frýdlant nad
Ostravicí-Nová Ves;
5) pozemek parc.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 240 m2, jednotka č. 5/227 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, manželům M. V. a V. V., bytem Tylova 2778/2, Ostrava-Zábřeh;
6) pozemek parc.č.st. 2974/1, zast. pl. o výměře 135 m2, jednotka č. 5555/194  v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, panu Ing. J. V., bytem Staňkova 242/32, Ostrava-Výškovice;
7) pozemek parc.č.st. 2975/1, zast. pl. o  výměře 163 m2, jednotka č. 7777/166 v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, manželům Z. P. a E. P., bytem 29. dubna 255/25, Ostrava-Výškovice;
8) pozemek parc.č.st. 2975/1, zast. pl. o  výměře 163 m2, jednotka č. 7777/174 v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, manželům Z. P. a E. P., bytem 29. dubna 255/25, Ostrava-Výškovice;
9) pozemek parc.č.st. 2977/1, zast. pl. o výměře 196 m2, jednotka č. 4444/131  v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, manželům Ing. J. J. a E. J., bytem Staňkova 228/22, Ostrava-Výškovice;
10) pozemek parc.č.st. 2980/1, zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 4/67 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, panu J. H., Kischova 2339/10, Ostrava-Zábřeh;
11) pozemek parc.č.st. 2981/1, zast. pl. o výměře 246 m2, jednotka č. 1/36 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, manželům L. F. a V. F., bytem 29. dubna 245/5, Ostrava-Výškovice.

0206/6
24

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní
plocha, dráha  o výměře 145 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, panu J. K.,
bytem Slezská 64/38, Koběřice, za účelem užívání zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,-
Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou
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0207/6
25

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  pozemek st. p. č. 6470 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, manželům J. a L. P., bytem 29. dubna 255/25, Ostrava - Výškovice, za
účelem užívání stavby zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0208/6
26

Souhlas s postoupením práv a převzetí závazků ke smluvním vztahům uzavřeným k
pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

a) s postoupením práv a převzetím závazků manželů J. a L. T., oba bytem Třebízského 3020,
Teplice, vyplývajících ze  Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0934/08 ze dne 17.6.2008
 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.7.2009, Dodatku č. 2. ze dne 6.4.2010 a Dodatku č. 3 ze dne
3.8.2010, na základě Dohody o postoupení práv a převzetí závazků  mezi manželi J. a L. T.  a
společností JTH Investment a.s., IČ: 27340171, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, s účinností
od 1.2.2011

b) s postoupením práv a převzetím závazků společnosti Jaroslav Třešňák – Horova, IČ:
13924966, se sídlem Teplice, Třebízského 3020, vyplývajících ze  Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. 37/014/1010/09 ze dne 21.1.2010, na základě Dohody
o postoupení práv a převzetí závazků  mezi společností J. T. – H.  a společností JTH
Investment a.s., IČ: 27340171, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, s účinností od 1.2.2011

c) s postoupením práv a převzetím závazků manželů J. a L. T., oba bytem Třebízského 3020,
Teplice, vyplývajících ze  Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 36/014/633/09 ze dne
23.7.2009  ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.4.2010, na základě Dohody o postoupení práv a
převzetí závazků  mezi manželi J. a L. T.  a společností JTH Investment a.s., IČ: 27340171, se
sídlem Teplice, Krupská 33/20

doporučuje

zastupitestvu městského obvodu souhlasit s postoupením práv a převzetím závazků manželů
J. a L. T., oba bytem Třebízského 3020, Teplice, vyplývajících ze  Smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 36/014/633/09 ze dne 23.7.2009  ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.4.2010, na
základě Dohody o postoupení práv a převzetí závazků  mezi manželi J. a L. T.  a společností
JTH Investment a.s., IČ: 27340171, se sídlem Teplice, Krupská 33/20

0209/6
27

Souhlas se stavbou "Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová"

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad –
Hrabová“ na pozemku p.p.č. 632/5 ostatní plocha - neplodná půda v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeném Městskému obvodu Ostrava – Jih.

souhlasí

aby po realizaci stavby „Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad – Hrabová“,správu a
údržbu úseku cyklostezky v délce cca 2,5 km nacházející se v k.ú. Hrabůvka, vykonával Odbor
technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů Městského obvodu Slezská Ostrava a to na
základě dohody mezi oběma městskými obvody

souhlasí

v případě nabytí pozemků v k.ú. Hrabůvka od cizích vlastníků pod stavbou  „Cyklostezky -
úsek Slezskoostravský hrad – Hrabová“ , aby tyto pozemky byly svěřeny  Městskému obvodu
Ostrava - Jih

0210/6
29

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku a
Souhlas s územním řízením v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská

Rada městského obvodu

souhlasí
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se vstupem, umístěním a realizací staveb na pozemku  p.p.č. 376/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění staveb vodovodní
přípojky v délce cca 13 bm a dešťové kanalizace v délce cca 9 bm,  pod povrchem dotčeného
pozemku

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na  pozemek  p.p.č. 376/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace a v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská, za účelem
umístění staveb vodovodní přípojky v délce 13 bm a dešťové kanalizace v délce 9 bm,  pro
stavebníka společnost GV Invest Ostrava s.r.o., IČ: 26824663, se sídlem Ostrava, Kunčičky,
Listopadová 370/15, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše  a 300,- 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  vodovodní přípojky  a dešťové kanalizace
     b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním,
         změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky  a
dešťové kanalizace ,
     a to  vše v rozsahu   daném geometrickým plánem

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít s budoucím  vlastníkem  vodovodní přípojky  a
dešťové kanalizace  -  společností  GV Invest Ostrava s.r.o., IČ: 26824663, se sídlem Ostrava,
Kunčičky, Listopadová 370/15,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

souhlasí

s územním řízením ve smyslu odst. 3 § 96 zák. č. 183/2006 Sb., k celé stavbě  v rámci akce
"Výstavba skladu barev" na pozemcích st.p.č. 6196 zastavěná plocha a nádvoří a  p.p.č.
331/20 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví žadatele a
na pozemku p.p.č. 376/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v
majetku Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih.

0211/6
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 734/1 ostatní plocha, jiná plocha,
p.p.č. 734/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.  734/13 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 758/4 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 4474/9 ostatní plocha, ostatní komunikace v
 k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická,  které jsou v majetku Statutárního města Ostravy,
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby sítě elektronických
komunikací v rámci akce „Dopravní kamerový systém, křižovatka Výškovická x Vjedz AVION“
v délce  20 bm

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 734/1 ostatní plocha,
jiná plocha, p.p.č. 734/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.  734/13 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 758/4 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 4474/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, za účelem umístění stavby  sítě
elektronických komunikací v rámci akce „Dopravní kamerový systém, křižovatka Výškovická
x Vjedz AVION“ v délce 20 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro společnost OVANET
a.s., IČ: 25857568, se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, za úplatu 350,- Kč/bm bez
DPH, v ostatní ploše a za úplatu 500,- 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 stavby sítě elektronických komunikací
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby sítě
elektronických komunikací,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
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souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností OVANET
a.s., IČ: 25857568, se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení úplatného věcného břemene dle předloženého návrhu

0212/6
31

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 654/80 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 783/15 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 1095/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1095/23 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1237/3 ostatní plocha komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statuárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem umístěním stavby  „Doplnění nasvětlení přechodů  Výškovická“,  pro
společnost PTD Muchová. s.r.o., IČ: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, Ostrava - Muglinov,
kdy investorem je Statutární město Ostrava

0213/6
32

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Výškovická x Pavlovova x Kpt. Vajdy

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích st. p.č. 2084/13 zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště, p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/92 ostatní plocha,
jiná plocha, p.p.č. 654/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 654/3 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 654/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/8 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/9 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 654/10 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/25 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/35 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 654/36  ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/38 ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
654/39  ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x
Pavlovova x kpt. Vajdy, ve vlastnictví Statuárního města Ostravy – svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího kabelového vedení VN v rámci akce
 „Ostrava – Rudná, kabely VN – II. etapa“,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, která je zároveň investorem stavby

0214/6
33

Stanovisko k přijetí daru, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s nabytím daru - stavby komunikace a pojízdné pěší komunikace vybudovaných v rámci
výstavby bytových domů „WILLA 3“, na pozemcích 71/176 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č.
71/121 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 71/156 ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú. Dubina
u Ostravy, od společnosti CANABA – Pozemní stavby, s.r.o., IČ: 63146452, se sídlem Štětkova
1001/5, 140 00 Praha 4, ve znění usn.č. 1874/34 z 13.12.2007

0215/6
34

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok.
Při Hůře

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu pozemku st.p.č. 6295 zastavěná plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, panu Ing. P. K., bytem Za Školou 6, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 2/a/014/0710/09/Ulr. ze dne 9.12.2009, z důvodu prodeje stavby  dnem
21.9.2010

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st. p. č. 6295 zastavěná plocha o výměře 13 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu

13 z 21



neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0216/6
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 97 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, paní M. B., bytem Krokova 14, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 2/a/014/1760/07, dohodou dnem 31.12.2010

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 97 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou

0217/6
36

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice A.
Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.č. 101/25 ostatní plocha - ostatní komunikace, o
výměře 4 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, paní Anitě Popové, IČ: 60807121, A. Poledníka 2/4,
Ostrava – Dubina, dle smlouvy  č. 2/a/042/341/94/Ku dohodou dnem 31.1.2011 z důvodu
ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru v objektu bydlení ve vlastnictví SBD
Vítkovice

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 101/25 ostatní plocha - ostatní
komunikace, o  výměře 4 m2, v  k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka, za účelem užívání
přístupu do nebytového prostoru v domě ve vlastnictví SBD Vítkovice, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0218/6
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

odstoupit od  Smlouvy o nájmu nemovitosti č.  2/a/014/1758/07 ze dne  31.8.2007, na část
pozemku p. p. č.  783/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická, uzavřené s paní Zdenkou Trnčákovou – UNIKA-box, IČ 48754269, bytem
Jindřichova 2, Ostrava – Moravská Ostrava, z důvodu neplacení nájemného,  dle důvodové
zprávy

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem část pozemku p. p. č.  783/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 21
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání přístupu k prodejně, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0219/6
39

Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části pozemků p.p.č. 1079/7 ostatní plocha - dráha  a p.p.č. 575 ostatní plocha -
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřených  Městskému obvodu Ostrava - Jih, na ul. Plzeňská, o výměře 1685 m2 a 659 m2, na
dobu určitou do kolaudace stavby "Výstavba kolejového  propojení ulic Plzeňská - Pavlovova"v
rámci projektu „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“, společnosti DPO
a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ:61974757
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0220/6
40

Změna smlouvy o nájmu pozemku, ul. Jiříkovského, k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost p. M. W. ve věci prodloužení termínu začátku platby za pronájem pozemku parc.č. 69/2
 trvalý travní porost v k.ú. Dubina u Ostravy

nesouhlasí

s úpravou Smlouvy o nájmu nemovitosti  č. 7/014/679/09/Dzi ze dne 19.10.2009, uzavřené s
p. M. W., bytem Zkrácená 48, Ostrava – Zábřeh, IČ: 46549986, a to v části lhůty počátku
placení nájemného z doby "jednoho roku" na dobu "nejpozději do 18 měsíců ode dne...",
formou dodatku ke smlouvě, dle důvodové zprávy

0221/6
41

Zrušení usnesení č. 5784/110 ze dne 26.8.2010 a schválení budoucího prodeje 1 byt.
jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul. Klegova č. or. 21

Rada městského obvodu

zrušuje

celé usnesení č. 5784/110 ze dne 26.8.2010 a

souhlasí

s budoucím úplatným převodem 1 bytové jednotky spolu s příslušným podílem na zastavěném
pozemku a společných částech domu č. pop. 1440, ulice Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182
zastavěná plocha o výměře 269 m2 v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, budoucímu
kupujícímu bytu, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, v rozsahu a za kupní cenu dle
důvodové zprávy takto:

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/09
podíl na spol. část. a poz.: 3648/235999
cena podílu pozemku: 3.327,00 Kč
kup. cena b.j.: 202.663,00 Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, o
budoucím úplatném převodu bytové jednotky s podílem na zastavěném pozemku dle zák. č.
72/1994 Sb.

0222/6
42

Zrušení usnesení RMOb č. 5227/101 z jednání dne 15.4.2010

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 5227/101 ze dne 15.4.2010 - souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby
a zřízení věcného břemene na pozemku  p.p.č. 311/33 ostatní plocha - jiná plocha    v k.ú.
Hrabůvka, ul. Horní x Provaznická,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení přeložky kabelu VN v celkové délce 37 bm
pro stavbu "Objekt občanské vybavenosti - Broadway 10", společnosti  ČEZ Distribuce, a.s.
,IČO: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, dle důvodové zprávy

0223/6
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha – zeleň, v k.ú.
Hrabůvka, ul. Oráčova, o výměře 2x 12 m2  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacích míst , na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0224/6
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví v k.ú. Hrabůvka a
k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 724/20, zast. pl. o výměře 19 m2 na ul. Edisonova-Šponarova;
2) 1/2 pozemku parc.č.st. 2968/8, zast. pl. o výměře 20 m2, lokalita Rudná-Pavlovova;
3) pozemek parc.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 240 m2, jednotka č. 5/222, lokalita Rudná-
Pavlovova;
4) pozemek parc.č.st. 3675, zast. pl. o výměře 19 m2, lokalita U Výtopny.

0225/6
46

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č. 793/278 ostatní plocha - jiná plocha, část o
 výměře  12 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, za účelem zřízení a užívání parkovacího
stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0226/6
47

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku  p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
4 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod stávajícím
schodištěm k nebytovému prostoru, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0227/6
48

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku  p.p.č. 439/44 ostatní plocha, ostatní
komunikace  o celkové výměře 11 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
dvou bilboardů - neosvětlených, volně stojících, venkovních, trvalých reklamních tabulí pro
komerční využití, kotvených do terénu o velikosti pohledové plochy 2,5 x 5,1m, dle důvodové
zprávy

0228/6
49

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
287/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o cekové výměře 2x12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Zimmlerova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacích stání, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0229/6
50

Zveřejnění záměru na pronájem s následným prodejem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, na
ul. Mjr. Nováka u nákupního centra "Budoucnost"

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 463/6 ostatní plocha - zeleň o výměře 1038
m2   v k.ú. Hrabůvka, u nákupního centra "Budoucnost" na ul. Mjr.Nováka, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřeného  Městskému obvodu Ostrava - Jih

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih vydat  záporné stanovisko k prodeji části
pozemku p.p.č. 463/6 ostatní plocha - zeleň o výměře 1038 m2   v k.ú. Hrabůvka, u
nákupního centra "Budoucnost" na ul. Mjr.Nováka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih
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0230/6
51

Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku částí pozemku p.p.č. 155/6 ostatní plocha, jiná plocha o cekové
výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zpevnění zatravněných částí
pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0231/6
52

Žádost o prominutí nájmu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova x Plzeňská -
znovu projednání usn. 68/2 ze dne 2.12.2010

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Jazyková škola SABO, Schooling And Business Organisation, s.r.o., IČ:
25815474, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Puchmajerova 489/7,  o prominutí
nájemného za období od 1.7.2010 do 15.12.2010 ve výši 55.540,- Kč, vyplývajícího ze
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0215/10/Ulr ze dne 9.4.2010, za pronájem pozemků
st. p.č. 87/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 163 m2, st.p.č. 326 zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 336 m2, p.p.č. 207/1 zahrada o výměře 552 m2 a
p.p.č. 208/1 zahrada o výměře 687 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem užívání jako
školní zahrady a hřiště,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

žádosti společnosti Jazyková škola SABO, Schooling And Business Organisation, s.r.o.
nevyhovět

0232/6
53

Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2011 dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu stanovit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným
členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2011 dle předloženého návrhu

0233/6
54

Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravy a doplnění Jednacího řádu komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih dle
předloženého návrhu s účinností od  20.1.2011

0234/6
55P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 675/68, Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 02.11 k provedení
stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 18 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 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, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
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jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Bc. Natalia Mlynková, odbor právní
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

vedoucí oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 02.11 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
o dílo
Termín: 28.02.2011

0235/6
56P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 676/70, Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 03.11 k provedení
stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 18 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 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, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu

jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Bc. Natalia Mlynková, odbor právní
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

vedoucí oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 03.11 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
o dílo
Termín: 28.02.2011
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0236/6
57P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce sklepů Odborářská 677/72, Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 04.11 k provedení
stavebních prací "Rekonstrukce sklepů Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 18 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 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, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu

jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Bc. Natalia Mlynková, odbor právní
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

vedoucí oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu VZ 04.11 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
o dílo
Termín: 28.02.2011

0237/6
58P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí 2010 oddělení školství a kultury úřadu, Kulturního zařízení O.-Jih, p.o.
a ZŠ, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez
DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2010 oddělení školství a kultury úřadu,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

0238/6
59

Stanovisko k umístění technických zařízení

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním technických zařízení
dle důvodové zprávy
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0239/6
60

Pronájem části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 101/38 ostatní plocha – zeleň, část o výměře 6 m2 a parc.č.
101/33 ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 2 m2, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A.
Poledníka, za účelem provozování novinového stánku s doplňkovým prodejem, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, ve výši 22.000,- Kč ročně, za podmínky umístění
nového stánku moderního typu ve variantě č. 1 předložené žadatelkou, paní I. V., trvale
bytem 30. dubna 2570/9, 702 00 Moravská Ostrava

0240/6
61

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 1 000 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121 o 1 000 tis. Kč

0241/6
62

Stanovisko k umístění technických zařízení

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním technických zařízení dle důvodové zprávy

0242/6
OR

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství a stanovení užívání závěsného odznaku

Rada městského obvodu

pověřuje

v souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímat
prohlášení o uzavření manželství PaedDr. Ivonu Klímovou

stanoví

v souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při významných příležitostech a
občanských obřadech PaedDr. Ivoně Klímové

0243/6
OR

Jmenování členů dopravní komise

Rada městského obvodu

jmenuje

por. Bc. Martina Šimka a Ing. Jiřího Břenka členy dopravní komise s účinností od 20. 1. 2011
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

65
Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o přednostním pronájmu bytu s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy

Tarnavova 6, 1+3, I. kat., č. b. 13
K. D., Výškovická 153
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