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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

Bc. Radim Miklas 

místostarosta
Městského obvodu

Ostrava-Jih

z 60. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 22. 11. 2012 10:30

(usn. č. 2935/60 - usn. č. 3039/60)
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Přehled usnesení 60. schůze Rady městského obvodu, ze dne 22. 11. 2012 10:30

č. usn. č. m. Název materiálu

2935/60 1. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu na léta 2014 - 2016 (Bc. Radim
Miklas, místostarosta)

2936/60 2. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2937/60 3. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2938/60 4. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2939/60 5. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2940/60 6. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2941/60 7. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2942/60 8. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2943/60 9. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2944/60 10. Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2945/60 11. Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2946/60 12. Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2947/60 13. Návrh rozpočtového opatření č. 11 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2948/60 14. Licenční smlouva o veřejném provozování (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2949/60 15. Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok 2012
(Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2950/60 16. Plán následných veřejnosprávních kontrol (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2951/60 17. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším občanům
(Mgr. Karel Sibinský, starosta)

2952/60 18. Odvolání a jmenování předsedy škodní komise (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2953/60 19. Organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012 (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2954/60 20. Změna organizačního řádu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

2955/60 21. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2956/60 22. Informace o mimozdrojovém čerpání dotací, grantů, darů příspěvkovými organizacemi v oblasti školství za
období  roku 2008 - 2012 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2957/60 23. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku  příspěvkových organizací (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2958/60 24. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2012. (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2959/60 25. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2960/60 26. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2961/60 27. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2962/60 28. Určení doby odpisování a zůstatkové hodnoty nemovitého a movitého majetku (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

2963/60 29. Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2964/60 30. Žádost o prominutí vrácení části poskytnuté veřejné finanční podpory - účelové dotace za rok 2011 (Bc.
Radim Miklas, místostarosta)

2965/60 31. Odpis pohledávky po bývalém nájemci krytého stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2966/60 32. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2967/60 33. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2968/60 34. Dohoda o narovnání - VOŠ Jazyková škola s právem provést st. jaz. zkoušku a MŠ Sokrates s. r. o. (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2969/60 35. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2970/60 36. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2971/60 37. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2013 dle jednotlivých správců DaBF (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

2972/60 38. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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2973/60 39. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2974/60 40. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2975/60 41. Prominutí poplatků z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2976/60 42. Pronájem bytu pro potřeby sociálního bydlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2977/60 43. Pronájem bytů výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2978/60 44. Pronájem školnického bytu v objektu ZŠ Fr. Formana 45, příspěvková organizace (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2979/60 45. Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Volgogradská 98, O.-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2980/60 46. Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2981/60 47. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2982/60 48. Ukončení nájmu nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh dohodou a
zveřejnění záměru (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2983/60 49. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2984/60 50. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2985/60 51. Zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2986/60 52. Změna trvání nájemní smlouvy na dobu určitou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2987/60 53. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

2988/60 54. Žádost o uzavření splátkového kalendáře a žádost o zastavení řízení na vyklizení bytu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

2989/60 55. Žádosti o  uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2990/60 56. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

2991/60 57. Vývoz košů na psí exkrementy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2992/60 58. Žádost o doplnění laviček (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2993/60 59. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P.Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2994/60 60. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr.Lýska (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2995/60 61. Žádost o poskytnutí předběžné informace (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2996/60 62. Dodatek k nájemní smlouvě a pronájem pozemků, k.ú. Hrabůvka, ul. Provazniká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

2997/60 63. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2998/60 64. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (1) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

2999/60 65. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (2) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3000/60 66. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (3) (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3001/60 67. Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská - zrušení usnesení č. 2603/53 ze dne
23.8.2012 a doplnění usnesení č. 2268/47 ze dne  24.5.2012 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3002/60 68. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3003/60 69. Pronájem části pozemku v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3004/60 70. Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3005/60 71. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3006/60 72. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3007/60 73. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3008/60 74. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bratrská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3009/60 75. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3010/60 76. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sarajevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3011/60 77. Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita pravý břeh řeky Odry (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3012/60 78. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou,  ul. U výtopny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3013/60 79. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3014/60 80. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ul. Z. Chalabaly, J. Šavrdy a Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3015/60 81. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ul. 29. dubna (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3016/60 82. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova - znovu projednání (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3017/60 83. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Na Výspě
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3018/60 84. Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3019/60 85. Výkup nemovitosti - pozemku v k.ú Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3020/60 86. Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3021/60 87. Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej část pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Středoškolská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3022/60 88. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Zimmlerova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3023/60 89. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3024/60 90. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3025/60 91P. „Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická“ - dodatek č. 1 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3026/60 92P. ÚMOb Ostrava-Jih budova "B" a krček, zateplení a výměna oken (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3027/60 93P. Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií - dodatek č. 1 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3028/60 94P. Veřejná zakázka Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3029/60 95P. Projekt: " Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. etapa (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

3030/60 96P. Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2013 (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3031/60 97P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. a IV.
čtvrtl. 2012 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3032/60 98P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
"Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3033/60 99P. Námitky do zadávacích podmínek VZ 55.12 „Modernizace hlediště Kina LUNA” (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3034/60 100P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjedn.. podlimitmí řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) -  Modernizace hlediště Kina LUNA (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

3035/60 101P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) -  „Provozování Sportovního centra Dubina“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3036/60 102P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) -  „Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v rámci
domovního a bytového fondu“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3037/60 OR Vodní areál Ostrava-Jih, výtvarně architektonické řešení dostavby - I. etapa (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

3038/60 OR Terminy schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3039/60 OR Informace z jednání pracovní skupiny "Loterie v Ostravě" (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

2935/60  
1

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2013, včetně rozpočtového výhledu na léta 2014 - 2016

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s návrhem rozpočtu  m.o. Ostrava-Jih na rok 2013
   tj. se  základními ukazateli

  - příjmy celkem                                      618 002   tis. Kč
   - financování                                          109 647   tis. Kč
   - celkové zdroje                                     727 649   tis. Kč
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   - běžné výdaje                                       588 837   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                               138 812    tis. Kč
   - celkové výdaje                                     727 649   tis. Kč

2)  s návrhem příspěvků příspěvkovým organizacím
    na rok 2013 dle předloženého návrhu

3) s použitím finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2013 dle předloženého návrhu  

4)  s poskytnutím veřejné finanční podpory  na rok 2013 ve výši  2 000 tis. Kč
   
5)  s rozpočtovým výhledem na léta 2014-2016

6)  s předkládáním  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.2013  
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2013 včetně komentáře

2936/60  
2

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2012

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2012

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál
na vědomí

2937/60  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 36 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121 o 36 tis. Kč

2938/60  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5161 o 395 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5179 o 100 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 6123 o 495 tis. Kč

2939/60  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 3349, pol. 5169 o 320 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5194 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5173 o 70 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5175 o 100 tis. Kč

2940/60  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1042 o 56 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171, ORG 1042  o 56 tis. Kč

2941/60  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 200 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5154 o 200 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5171 o 111 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1050 o 394 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1048 o 117 tis. Kč

2942/60  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 41 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol.6125 o 41 tis. Kč

2943/60  
9

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 600 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření za rok 2011)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 300 tis. Kč

2944/60  
10

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů, tj navýšení o 283 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 31xx, pol. 2322 o 301 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3392, pol. 2322 o 2 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 281 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol.5331 o 2 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 20 tis. Kč

2945/60  
11

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 1 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 1 300 tis. Kč
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2946/60  
12

Návrh rozpočtového opatření č. 10

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG 355 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle důvodové zprávy o 20 tis. Kč

2947/60  
13

Návrh rozpočtového opatření č. 11

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 964 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 964 tis. Kč

2948/60  
14

Licenční smlouva o veřejném provozování

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Licenční smlouvu o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva  k dílům
hudebním, o. s., 160 56 Praha 6-Bubeneč, Čs. armády 786/20, IČ: 63839997 a zmocňuje starostu
Mgr. Karla Sibinského k podpisu této smlouvy.

2949/60  
15

Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za
rok 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského
obvodu za rok 2012, č.j. SMO/284548/12/IAK/Něm.

ukládá

Mgr. Karlu Sibinskému, starostovi

zaslat odboru interního auditu a kontroly MMO informaci o projednání výsledků kontroly
hospodaření městského  obvodu od 8/2011 do 8/2012 v radě městského obvodu včetně Rozhodnutí
č. 4/2012 tajemníka Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 05. 12. 2012

2950/60  
16

Plán následných veřejnosprávních kontrol

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2013 prováděných zaměstnanci referátu kontroly
oddělení kontroly a interního auditu.

2951/60  
17

Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu a dalším
občanům

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout peněžité plnění občanům, pracujícím v komisích Rady městského obvodu Ostrava-Jih a
dalším občanům dle předloženého návrhu
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2952/60  
18

Odvolání a jmenování předsedy škodní komise

Rada městského obvodu

odvolává

z funkce předsedy škodní komise Mgr. Petra Dorociaka s účinností od 22. 11. 2012

jmenuje

do funkce předsedy škodní komise Ing. Bc. Natalii Mlynkovou s účinností od 23. 11. 2012

2953/60  
19

Organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

ústřední inventarizační komisi ve složení Ing. Iveta Břenková (předseda), Ing. Blažena Kotulková,
Petra Kovalová, Eva Havránková, Martina Kuzníková, Bc. Adriana Vilímcová DiS.,

schvaluje

časový harmonogram inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012 dle předloženého plánu
inventur

2954/60  
20

Změna organizačního řádu

Rada městského obvodu

schvaluje

prodloužení doby, na níž jsou zřízena dvě funkční místa k zajištění časově omezené správní činnosti
v odboru vnitřních věcí do 31. 3. 2013

schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s
účinností od 1. 12. 2012

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

zapracovat změnu dle předloženého návrhu do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih a dořešit personální záležisoti s touto změnou související

Termín: 30. 11. 2012

2955/60  
21

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+0, I. kat., č.b. 21
L. T., Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

2956/60  
22

Informace o mimozdrojovém čerpání dotací, grantů, darů příspěvkovými organizacemi v oblasti
školství za období  roku 2008 - 2012

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informace o výši čerpání dotací, grantů, darů příspěvkovými organizacemi v oblasti školství za
období roku 2008 - 2012.
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2957/60  
23

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku  příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 400.555,45  dle předloženého návrhu.

ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

2958/60  
24

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2012.

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2012 s doplněním.

2959/60  
25

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace dle
důvodové zprávy.

2960/60  
26

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace dle
důvodové zprávy.

2961/60  
27

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 1 000,- Kč od fa Prantl, Masný průmysl s.r.o. na dovybavení školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 2 000,- Kč od fa Vlček na hračky pro děti MŠ
-věcný dar v hodnotě 5 280,- Kč keyboard Casio pro děti MŠ od fa GYNLED s.r.o.
-věcný dar v hodnotě 1 050,- Kč radio s CD  pro děti MŠ od fa Baby Hit, Vratimov

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 2 000,- Kč  2 ks kopírky Minolta pro potřeby MŠ od fa BOLD PLUS s.r.o.

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 2 100,- Kč od fa. Vlček na zakoupení hraček pro děti MŠ.
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2962/60  
28

Určení doby odpisování a zůstatkové hodnoty nemovitého a movitého majetku

Rada městského obvodu

schvaluje

určení doby odpisování a zůstatkové hodnoty nemovitého a movitého majetku svěřeného
příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

2963/60  
29

Změna odpisových plánů na rok 2012 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2012
Mateřské škole  Ostrava-Dubina, Adamusova 7, příspěvkové organizaci
Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

2964/60  
30

Žádost o prominutí vrácení části poskytnuté veřejné finanční podpory - účelové dotace za rok
2011

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se závěrem šetření odboru kontroly a interního auditu ve smyslu neoprávněného čerpání veřejné
finanční podpory - účelové dotace občanským sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Osmačtyřicítka Ostrava se sídlem Gončarovova 11/1527, 700 30 Ostrava-Jih,a naopak je
přesvědčena, že veřejná finanční podpora - účelová dotace byla čerpaná v souladu s platnými
normami

2965/60  
31

Odpis pohledávky po bývalém nájemci krytého stání

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po bývalém nájemci krytého stání panu P. R., nájemci boxu č. 105 v
krytém stání v PO 51 na ul. L. Hosáka, za úrok z prodlení ve výši 150,- Kč.

2966/60  
32

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 06, NP na ul. B. Četyny panu V. M.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 22, PP na ul. B. Václavka panu J. K.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

3) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 63, NP na ul. B. Václavka panu P. D.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

2967/60  
33

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 64, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. S., dle důvodové
zprávy,

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 11, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Hana Miklicová,
- PO 32, box č. 48, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Lenka
Havrlantová, dle důvodové zprávy,

3)
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 měsíčně vč. DPH.

2968/60  
34

Dohoda o narovnání - VOŠ Jazyková škola s právem provést st. jaz. zkoušku a MŠ Sokrates s. r.
o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dohody o narovnání se společností VOŠ Jazyková škola s právem provést st. jaz.
zkoušku a MŠ Sokrates s. r. o., IČ: 27731073, se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka,
ve věci pronájmu nebytového prostoru - bývalých šaten a změny účelu užívání těchto prostor na
společenský sál - aulu, o výměře 52 m2, v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34 v Ostravě-
Hrabůvce, dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu Dohody o narovnání

2969/60  
35

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
-  panu J. Č., za pronájem bytu na ul. Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 652 Kč s
příslušenstvím, dle důvodové zprávy

2970/60  
36

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- paní N. Ch., za pronájem bytu na ul. Petrušova 2764/16, Ostrava-Zábřeh,  ve výši  173.296 Kč s
příslušenstvím, za "ušlé nájemné"  ve výši 18.270 Kč s příslušenstvím a  ve výši 3.800 Kč za
náklady řízení

- panu J. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 39.003 Kč s
příslušenstvím, ve výši 1.746 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb a ve výši
19.480,40 Kč za náklady řízení
dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2971/60  
37

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2013 dle jednotlivých správců DaBF

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem plánu výnosů a nákladů na rok 2013 pro hospodářskou činnost Městského obvodu
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Ostrava-Jih a plánu jmenovitých akcí na rok 2013 dle jednotlivých správců DaBF v rozsahu
předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

2972/60  
38

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 30.09.2012

2973/60  
39

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
neprominout poplatek z prodlení
- paní L. K., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 18.973 Kč
- paní J. S., za byt na ul. Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh, ve výši 15.900 Kč

II.
prominout poplatek z prodlení
- panu M. R., za byt na ul. Zlepšovatelů 38/568, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 3.353 Kč
- panu A. P. za byt na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 %, tj. 769 Kč
dle důvodové zprávy

2974/60  
40

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

neprominout
- poplatek z prodlení panu L. K. a pí A. K., za byt na ul. B. Vaclavka 3/1049, Ostrava-Bělský Les,
ve výši 170.763 Kč
- poplatek z prodlení panu M. L. a paní M. L., za byt na ul. V. Vlasákové 968/6, Ostrava-Bělský Les,
ve výši 25.407 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2975/60  
41

Prominutí poplatků z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatky z prodlení nižší než 20 tis. Kč včetně jednomu subjektu ročně ve výši 95%, a to
 dlužníkům vůči Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří své dluhy na
nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před 31.10.2012 a veškeré
soudní poplatky uhradí v období od 01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na
dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce.

souhlasí

s prominutím poplatků z prodlení vyšších než 20 tis. Kč ve výši 95%,  a to  dlužníkům vůči
Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří své dluhy na nájemném a
úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před 31.10.2012 a veškeré soudní
poplatky uhradí  v období od 01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na
dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce.

doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2976/60  
42

Pronájem bytu pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

M. L., Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 20
S. G., Čujkovova 31, 0+1 standard, č. b. 23
H. I., Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 3

2977/60  
43

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) pronájmu bytu za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 93
C. V., Adamusova 13

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 5
Z. Z., F. Hajdy 3

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 29
P. D., Asejevova 18

Jubilejní 50, 1+1, standard, č. b. 5
Ing. M. J., F. Formana 55

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 77
K. M., J. Maluchy 49

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 2
Ing. R. P., Vaňkova 46

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 25
H. J., Horní 3

Volgogradská 165, 1+3, standard, č. b. 7
S. K., Hornických učňů 3, Moravská Ostrava

Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 64
L. D., P. Křičky 20, Moravská Ostrava

Volgogradská 72, 1+2, standard, č. b. 12
M. L., Horymírova 20

rozhodla

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

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

Ing. M. J., F. Formana 55, č. b. 13
R. J., Vaňkova 46, č. b. 4 (zastoupen Ing. Petrou Rohelovou, nar. 12.08.1978, Vaňkova 46)

3) nevybrat žádného z uchazečů výběrovým řízením na pronájem bytu za smluvní nájemné a
záměr na pronájem bytu znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 57
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 63
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 62

II.

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

13



V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 3
D. L., Petruškova 16

2978/60  
44

Pronájem školnického bytu v objektu ZŠ Fr. Formana 45, příspěvková organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu školnického bytu o vel 1+3, standard, který se nachází v objektu Základní školy na ul.
Fr. Formana 45 v Ostravě-Dubině, na dobu určitou 12 měsíců, paní M. K., bytem Pobialova
1423/23, Ostrava-Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy

2979/60  
45

Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru na ul. Volgogradská 98, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru  o velikosti 7,70 m2  v obytném domě na ul. Volgogradská
2398/98, Ostrava-Zábřeh, jehož nájemkyní je paní G. B., paní M. K., bytem Průkopnická 2221/20,
Ostrava-Zábřeh, IČ: 01134205, za účelem provozování manikúry a pedikúry, a to za stejných
podmínek, které má nájemkyně sjednané v nájemní smlouvě

2980/60  
46

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti  "UNIKO NOVA, s.r.o.", IČ: 25834592 v
pronajatém nebytovém prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih na ul. Čujkovova 1711/13  v Ostravě-Zábřehu, a to po
dobu trvání nájemního vztahu k předmětnému nebytovému prostoru

2981/60  
47

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garážového stání č. 9 v obytném domě na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-
Dubina, podanou nájemkyní paní Ing. J. K.,  bytem Fr. Formana 253/14, Ostrava-Dubina

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 9 v obytném domě na ul.
Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální
výší měsíčního nájemného 815,- Kč vč. DPH

2982/60  
48

Ukončení nájmu nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh
dohodou a zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení pronájmu části nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a,
Ostrava.Zábřeh, s účelem užívání jako sociálního zázemí pro návštěvníky objektu o výměře 7,48
m2,  s výši nájemného 200,- Kč/m2/rok, nájemci  spol. CAJIMANI s .r. o., se sídlem Horymírova
2911/102, Ostrava-Zábřeh, IČ:27774261, dohodou ke dni 01.01.2013,  dle důvodové zprávy

II.
o ukončení pronájmu části nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a,
Ostrava.Zábřeh, s účelem užívání jako sociálního zázemí pro návštěvníky objektu o výměře 7,48
m2, s výši nájemného 200,- Kč/m2/rok, nájemci M. H., bytem Alžírská 1518/10, Ostrava-Poruba,
IČ: 88342352, dohodou ke dni 01.01.2013, dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisům dodatků nájemních smluv
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rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a,
Ostrava.Zábřeh, s účelem užívání jako sociálního zázemí pro návštěvníky objektu o výměře 14,96
m2, s výši nájemného 200,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědné lhůtou, dle
důvodové zprávy

2983/60  
49

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 12
měsíců s automatickým prodlužováním za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové zprávy

B. G., Jubilejní 9, č. b. 3
B. R., Dr. Šavrdy 9, č. b. 8
B. V., Karpatská 20, č. b. 5
B. E., Plzeňská 8, č. b. 90
B. S., Slezská 11, č. b. 3
B. M. a B. L., Letecká 15, č. b. 3
C. M. a C. D., Lumírova 7, č. b. 15
D. R., Rodimcevova 16, č. b. 4
D. E. a D. P., Rodimcevova 24, č. b. 6
D. M., Rodimcevova 18, č. b. 4
D. L., Lumírova 7, č. b. 74
F. M., Jugoslávská 26, č. b. 58
F. M., Václava Košaře 3, č. b. 29
F. A., Václava Košaře 3, č. b. 13
F. B., Horní 29, č. b. 29
F. R., Lumírova 7, č. b. 37
G. Z., Výškovická 174, č. b. 9
G. A., Čujkovova 29, č. b. 31
G. K., Mňukova 24, č. b. 22
G. S., Bohumíra Četyny 2, č. b. 63
H. A., Václava Jiřikovského 31, č. b. 13
H. L., Patrice Lumumby 2, č. b. 7
H. T., Volgogradská 137, č. b. 9
H. A. a H. A., Petruškova 16, č. b. 53
H. D., Výškovická 151, č. b. 44
H. D. a H. F., Jugoslávská 26, č. b. 9
Ch. R., Jubilejní 6, č. b. 3
J. P., Edisonova 29, č. b. 3
K. T., Václava Košaře 1, č. b. 17
K. H., Odborářská 72, č. b. 10
K. P., Jiskřiček 10, č. b. 1
K. N., Jubilejní 62, č. b. 10
K. T., Zlepšovatelů 14, č. b. 3
K. P. a K. L., Volgogradská 159, č. b. 10
K. E., Jana Škody 9, č. b. 23
K. V. a K. M., Volgogradská 119, č. b. 9
K. K., Tarnavova 6, č. b. 2
K. J., Edisonova 84, č. b. 5
K. P. a K. A., Jubilejní 15, č. b. 3
K. J., Patrice Lumumby 20, č. b. 9
K. I. a K. B. A., Vaňkova 48, č. b. 6
K. J., U Studia 1, č. b. 53
L. K., Plzeňská 10, č. b. 71
L. D., Volgogradská 155A, č. b. 2
M. D., Františka Formana 30, č. b. 19
M. D., Vaňkova 52, č. b. 4
M. V., Letecká 13, č. b. 5
M. B., Jubilejní 64, č. b. 9
M. E. a M. M., Plzeňská 8, č. b. 16
M. V., Bohumíra Četyny 2, č. b. 79
M. P., Jugoslávská 20, č. b. 2
M. J.,  Zlepšovatelů 6, č. b. 1
M. J., Patrice Lumumby 12, č. b. 11
M. J., Dr. Šavrdy 13, č. b. 11
M. V., Abramovova 10, č. b. 43
M. J., Výškovická 174, č. b. 60
N. K., Horní 29, č. b. 9
N. K., Jana Škody 9, č. b. 11
N. P. a N. J., Mládeže 13, č. b. 4
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N. K., Petruškova 16, č. b. 51
O. V., Edisonova 5, č. b. 6
P. H., Kischova 12, č. b. 11
P. R. a P. J., Rodimcevova 18, č. b. 3
P. J., Svornosti 16, č. b. 12
P. P., Zlepšovatelů 32, č. b. 6
P. L., Horymírova 125, č. b. 48
R. I., Edisonova 5, č. b. 2
R. J., Výškovická 153, č. b. 56
R. A., Čujkovova 31, č. b. 80
R. R., Jubilejní 68, č. b. 5
Ř. M., Jubilejní 68, č. b. 1
S. G., Edisonova 29, č. b. 2
S. R., Čujkovova 29, č. b. 10
S. J. a S. L., Vaňkova 48, č. b. 13
Š. L., Oráčova 1, č. b. 25
Š. M., Pavlovova 71, č. b. 14
Š. J., Bedřicha Václavka 19, č. b. 21
T. S., Vaňkova 50, č. b. 1
T. M., Čujkovova 31, č. b. 91
T. H., Čujkovova 32, č. b. 90
U. D. a U. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 32
V. J., Milana Fialy 1, č. b. 25
V. K., Dr. Šavrdy 19, č. b. 12
V. P., Vaňkova 46, č. b. 20
V. L., Čujkovova 23, č. b. 7
V. R., Václava Košaře 5, č. b. 16
V. T., Svornosti 3, č. b. 10
W. L., Patrice Lumumby 20, č. b. 14
Z.  L., U Studia 1, č. b. 60
Z. A., Horymírova 4, č. b. 24

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu a trvá na vyklízení bytu, dle důvodové zprávy

A. V., Čujkovova  23, č. b. 73

2984/60  
50

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře
- s pí V. S., bytem Svornosti 2320/6, Ostrava-Zábřeh, na úhradu dlužného poplatku z prodlení za
pozdní úhradu nedoplatku vyúčtování služeb spojených s bydlením za r. 2010, za byt na ul.
Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to
po dobu 5 měsíců, počínaje měsícem listopadem 2012, poslední 6. splátka je stanovena ve výši
694 Kč,
-s pí M. S., bytem Čujkovova 1731/18, Ostrava-Zábřeh,  na úhradu dlužného poplatku z prodlení
za pozdní úhradu nedoplatku vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2008, za byt na ul.
Čujkovova 1731/18, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to
po dobu 17 měsíců, počínaje měsícem listopadem 2012, poslední 18. splátka je stanovena ve výši
215 Kč, dle důvodové zprávy

2985/60  
51

Zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) Y. D.

K. H., Pavlovova 67, č. b. 21
M. P., Pavlovova 71, č. b. 47

2) JUDr. J. J.

H. H., Lumírova 7, č. b. 19
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2986/60  
52

Změna trvání nájemní smlouvy na dobu určitou

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou trvání nájemní smlouvy  č. 2/b/014/797/05 ze dne 04.08.2006, ve znění dodatků, na
pronájem nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33 v Ostravě-Výškovicích, a to z doby
neurčité na dobu určitou 11 let, uzavřené s Gymnastickým klubem Vítkovice, se sídlem 29. dubna
33/259, Ostrava-Výškovice, IČ: 61988871, dle důvodové zprávy

žádá

radu města o vydání předchozího souhlasu ke změně doby trvání nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor  na dobu určitou v délce 11 let

souhlasí

se zněním dodatku nájemní smlouvy dle důvodové zprávy, v rozsahu přílohy č.1

zmocňuje

starostu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku nájemní smlouvy

2987/60  
53

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-
Výškovice, a to:
- pavilon II:
1. P. P.  technická místnost o výměře16,20 m2
1. N. P. vstupní chodba o výměře 18,60 m2
- pavilon tělocvičny:
1. N. P.  vstupní chodba - společný prostor o výměře 9,90 m2 a sklad o výměře 18,90 m2
na dobu neurčitou, bez stanovení minimální výše nájemného, dle důvodové zprávy

2988/60  
54

Žádost o uzavření splátkového kalendáře a žádost o zastavení řízení na vyklizení bytu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost ze dne 12.09.2012 p. V. Š. a pí Z. Š., oba bytem Markova 16/2947, Ostrava-Zábřeh, o
uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu
 č. 1 na ul. Markova 16/2947 v Ostravě-Zábřehu a žádost o zastavení řízení na vyklizení bytu

trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

souhlasí

s připojeným návrhem odpovědi odboru bytového a ostatního hospodářství k žádosti

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s připojeným návrhem odpovědi odboru bytového a
ostatního hospodářství k žádosti

2989/60  
55

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou s automatickým prodlužováním, dle důvodové
zprávy
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Výškovická 174, 0+1, standard, č. b. 13
K. R., Výškovická 174, Ostrava-Výškovice

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 39
Mgr. N. J., Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 46
Š. J., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

II.
o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 71
Sch. Š., Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

2990/60  
56

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
J. L.
Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh

V. Š.
Plzeňská 17, Ostrava-Hrabůvka

2)
T. H.
Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

D. H.
Hornická 23, Hlučín

3) Trojvýměna
M. P.
Volgogradská 143, Ostrava-Zábřeh

T. Z.
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

L. V.
Závodní 13, Ostrava-Hrabůvka

2991/60  
57

Vývoz košů na psí exkrementy

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě č. 3/j/031/51.5/01/12 na  vyprazdňování košů na psí exkrementy

ukládá

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. 3/j/031/51.5/01/12 a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 28. 11. 2012

2992/60  
58

Žádost o doplnění laviček

Rada městského obvodu

bere na vědomí

e-mailové podání paní J.M. bytem Krestova 34, O.-Hrabůvka ve věci doplnění laviček v lokalitě
Ostravy-Hrabůvky dle důvodové zprávy.
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2993/60  
59

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú.Zábřeh nad Odrou, ul. P.Lumumby ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 2 x 13 m2 za účelem zřízení a užívání  parkovacích
stání.

2994/60  
60

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr.Lýska

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na  pronájem části pozemku parc.č. 379/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Hrabůvka, ul. Fr.Lýska ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, o výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s
3 měsíční výpovědní lhůtou.

2995/60  
61

Žádost o poskytnutí předběžné informace

Rada městského obvodu

rozhodla

nesouhlasit se záměrem na umístění reklamního zařízení na pozemku p.č. 474/28 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu  Ostrava-Jih.

2996/60  
62

Dodatek k nájemní smlouvě a pronájem pozemků, k.ú. Hrabůvka, ul. Provazniká

Rada městského obvodu

rozhodla

o snížení výměr pozemků, sjednaných  dle nájemné smlouvy č. 2/a/014/586/06/Bie ve znění změn
a dodatků č .1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 z původních 917 m2 na 869 m2, tj. u p.p.č. 270/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Hrabůvka,  na 461 m2 a u p.p.č. 270/25 ( nově dle GP) ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Hrabůvka, na  408 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, a to s účinností od 1.12.2012

2997/60  
63

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením hodnoty předaného nemovitého majetku na základě provedených investičních akcí u
níže uvedených příspěvkových organizací a to:
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace,
Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizace,
Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace,
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace,
Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace,
Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace
a bere na vědomí navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace a
Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace z vlastních finančních
prostředků, dle důvodové zprávy.

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřízovací listině ze
dne 6.12.2012 příspěvkové organizaci:
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizaci,
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Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci,
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci a
Mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.

2998/60  
64

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (1)

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemků parc.č. 841/2 zahrada, parc.č. 841/5 zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost oddělené geometrickým plánem č. 933-56/2012 A ze
dne 10.9.2012 a nově označené jako pozemek parc.č. 841/12 travní porost o výměře 246 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, manželům V. a M. K., bytem Krestova 24/1271, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, za cenu ve výši 307.940,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého
posudku, 1/3  nákladů za zpracování geometrického plánu a úhrady poplatku za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném prodeji dotčených nemovitostí

2999/60  
65

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (2)

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemků parc.č. 841/3 zahrada, parc.č. 841/6 zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost oddělené geometrickým plánem č. 933-56/2012 A ze
dne 10.9.2012 a nově označené jako pozemek parc.č. 841/13 travní porost o výměře 218 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, Ing. O. K., bytem Proskovická 661/59, 700 30 Ostrava -
Výškovice, za cenu ve výši 297.600 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého
posudku, 1/3  nákladů za zpracování geometrického plánu a úhrady poplatku za vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném prodeji dotčených nemovitostí

3000/60  
66

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (3)

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemků parc.č. 841/4 zahrada, parc.č. 841/7 zastavěná plocha a nádvoří a části
pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost oddělené geometrickým plánem č. 933-56/2012 A ze
dne 10.9.2012 a nově označené jako pozemek parc.č. 841/14 travní porost o výměře 251 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih, A. S., bytem Sarajevova 1806/7, 700 30 Ostrava - Zábřeh, za
cenu ve výši 307.450 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku, 1/3
 nákladů za zpracování geometrického plánu a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném prodeji dotčených nemovitostí
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3001/60  
67

Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská - zrušení usnesení č.
2603/53 ze dne 23.8.2012 a doplnění usnesení č. 2268/47 ze dne  24.5.2012

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 2603/53 ze dne 23.8.2012 a

doplňuje

své usnesení č. 2268/47 ze dne  24.5.2012, kterým souhlasila s prodejem pozemku st.p.č. 6558
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a  části pozemku p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 340 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  odděleného geometrickým plánem č.
2788-68/2011  a nově označeného jako p.p.č. 1441/4 ostatní plocha, jiná plocha, do vlastnictví
společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: 00560936, se sídlem Paskov, Mitrovická č. 37, za celkovou kupní
cenu  ve výši  395.000,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 1000,- Kč a nákladů
za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč, o větu

po realizaci projektu "Relaxačního centra pro seniory" ze dne 5.11.2012 na části pozemku p.p.č.
1441/4 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou
    
a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

3002/60  
68

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 740/51 ostatní plocha - zeleň o výměře 48 m2 (2 stání 2,5 m x
5,5 m, 1 stání pro invalidy 3,5 m x 5,5 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú.  Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská, za účelem zřízení a
užívání 3 parkovacích stání u restaurace v objektu č.p./č.ev. 275/2 na pozemku p.č. 740/7
zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 170 Kč/m2/rok bez DPH, obchodní firmě Budoucnost,
spostřební družstvo v Ostravě, IČ: 00032352, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, 701 78 Ostrava –
Moravská Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3003/60  
69

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajat část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha - zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem  užívání  parkovacího stání č. 85 pro osobní automobil, paní Mgr. S. C., bytem
Provaznická 32, Ostrava - Hrabůvka za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

3004/60  
70

Pronájem pozemků pod garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 942, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova,
paní J. M., bytem Čelakovského 1064/3, Ostrava-Mariánské Hory;

2)    pozemek parc.č.st. 2535, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu J. B., bytem Cholevova 1459/25, Ostrava-Hrabůvka;

3)    pozemek parc.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 21/615, spoluvlastnický
podíl o velikosti 1554/37724, tzn. 9,26 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu M.
V., bytem Jugoslávská 2983/16, Ostrava-Zábřeh;
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4)    pozemek parc.č.st. 3762, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny,. panu J. V., bytem Lumírova 536/54, Ostrava-Výškovice.

3005/60  
71

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6039 zastavěná plocha o výměře 17  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Korýtko“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, paní Ing. K. P., bytem Revoluční 556, Frýdek - Místek, za účelem užívání pozemku pod
stavbou zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3006/60  
72

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6380 zastavěná plocha o výměře 18  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava
– Jih, paní V. Š., bytem Vaňkova 52, Ostrava - Bělský Les, za účelem užívání pozemku pod
stavbou zahradní chatky, s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3007/60  
73

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st.p.č.  6379 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, paní S. G., bytem B. Václavka 9, Ostrava - Bělský Les, za účelem užívání pozemku pod
stavbou zahradní chatky, s ročním nájmem  ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3008/60  
74

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 154/58 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  5 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, manželům Ing. J. a Ing. M. H., oba bytem Věšínova 17, Ostrava - Zábřeh,
 za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu k pozemku p.p.č. 154/49 zahrada, s ročním
nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3009/60  
75

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) pronajmout části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o  výměře 2 x 13 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou,  ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, paní M. Z., bytem Gurťjevova 21, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a
užívání  dvou parkovacích stání, s ročním nájmem ve výši  45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

b) uzavřít se stavebníkem parkovacích stání na ul. Gurťjevova - paní M. Z., bytem Gurťjevova 21,
Ostrava - Zábřeh -  smlouvu o právu provést stavbu - úpravu jednotlivých příjezdů k parkovacím
stáním, a to na pozemku p.p.č. 654/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za podmínky jejich předání do správy městského obvodu

3010/60  
76

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.Zábřeh nad
Odrou, ul. Sarajevova ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, panu L. G., bytem Sarajevova 9, Ostrava-Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
 parkovacího místa č. 2, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

3011/60  
77

Souhlas s kácením dřevin na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita pravý břeh řeky Odry

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., IČ: 42767377, se sídlem Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která zastupuje na základě doložené plné moci
společnost Region Poodří, IČ: 69581762, se sídlem Bartošovice čp. 1 – zámek, 742 54 Bartošovice,
o udělení souhlasu s kácením dřevin v rámci investiční akce statutárního města Ostravy - stavby
„Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji“

a

vydává

souhlas s kácením skupiny 4 ks stromů a 1 ks dvoukmenného stromu na pozemku parc.č. 895/6
ostatní plocha-neplodná půda, lokalita pravého břehu řeky Odry, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih

3012/60  
78

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou,  ul. U výtopny

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemní kabelové přípojky NN v rámci akce „Ostrava, U
Výtopny, p. Terlecký, příp. NNk“ umístěné na dotčených pozemcích v délce 24 bm, pod povrchem
pozemků st.p.č. 2367 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2368 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích st.p.č. 2367 zastavěná plocha a
nádvoří, st.p.č. 2368 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  zemní kabelové přípojky NN v rámci akce
„Ostrava, U Výtopny, p. Terlecký, příp. NNk“ umístěné na dotčených pozemcích v délce 24 bm, pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, 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 zemní kabelové přípojky NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní kabelové přípojky
NN,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  zemní kabelové přípojky
NN  - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle
předloženého návrhu 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

3013/60  
79

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

23



Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek p.p.č. 458/44 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  stavby kanalizační přípojky v délce
cca 5 bm pod povrchem dotčeného pozemku

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 458/44 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby kanalizační přípojky v délce cca 5 bm
pod povrchem dotčeného pozemku,  pro Společenství vlastníků Krokova 796/9, IČ 26838079, se
sídlem ul. Krokova 796/9, 70030 Ostrava - Zábřeh, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné
ploše a za úplatu 500,- Kč bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem kanalizační přípojky -  se Společenstvím
vlastníků Krokova 796/9, IČ 26838079, se sídlem ul. Krokova 796/9, 70030 Ostrava - Zábřeh,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého
návrhu

3014/60  
80

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú.
Dubina u Ostravy, lokalita ul. Z. Chalabaly, J. Šavrdy a Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „OMS PODA Ostrava, Bělský les“ na pozemcích parc.č.
126/1 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 126/5 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 126/6
ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 126/19 ostatní plocha-zeleň, parc.č. 126/21 ostatní
plocha-zeleň, parc.č. 164 ostatní plocha-zeleň, parc.č. 165 ostatní plocha-ostatní komunikace,
parc.č. 209 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 227/1 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č.
287/1 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 289 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 315 ostatní
plocha-ostatní komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic Zdeňka Chalabaly, Jaromíra
Šavrdy a Horní, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění telekomunikační sítě (HDPE trubky) přes parc.č. 126/1, parc.č.
126/5, parc.č. 126/6, parc.č. 126/19, parc.č. 126/21, parc.č. 164, parc.č. 165,  parc.č. 209, parc.č.
227/1, parc.č. 287/1, parc.č. 289 a parc.č. 315 v délce 1104 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 126/1 ostatní plocha-jiná
plocha, parc.č. 126/5 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 126/6 ostatní plocha-ostatní
komunikace, parc.č. 126/19 ostatní plocha-zeleň, parc.č. 126/21 ostatní plocha-zeleň, parc.č. 164
ostatní plocha-zeleň, parc.č. 165 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 209 ostatní plocha-
ostatní komunikace, parc.č. 227/1 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 287/1 ostatní plocha-jiná
plocha, parc.č. 289 ostatní plocha-ostatní komunikace, parc.č. 315 ostatní plocha-ostatní
komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita Zdeňka Chalabaly, Jaromíra Šavrdy a Horní, které
jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění telekomunikační sítě (HDPE trubky) přes parc.č. 126/1, parc.č. 126/5, parc.č. 126/6,
parc.č. 126/19, parc.č. 126/21, parc.č. 164, parc.č. 165,  parc.č. 209, parc.č. 227/1, parc.č. 287/1,
parc.č. 289 a parc.č. 315 v délce 1104 bm, pro pro společnost PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem
Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše
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Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „telekomunikační sítě (HDPE trubky)“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „telekomunikační
sítě (HDPE trubky)“

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem
Ostrava – Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

3015/60  
81

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava 29. dubna knihovna NNk“ na pozemcích parc.č.
740/4 ostatní plocha-jiná plocha a parc.č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. 29. dubna, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění zemního kabelového vedení NNk přes parc.č. 740/4 o
výměře 10 bm vč. umístění pilíře na parc.č. 1031

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích parc.č. 740/4 ostatní plocha-jiná
pocha a parc.č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, které
jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění  zemního kabelového vedení NNk přes parc.č. 740/4 o výměře 10 bm vč. umístění pilíře
na parc.č. 1031, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci společností Ing. Milan
Barteček, IČ: 47195355, se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek - Místek, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha-ostatní komunikace za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše
umístění pilíře za cenu 1.000,- Kč bez DPH

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

a souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

3016/60  
82

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova - znovu projednání

Rada městského obvodu

projednala

opětovnou žádost společnosti BOTOP s.r.o. o směnu pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova,
doplněnou o souhlas s uzavřením věcného břemene chůze ve prospěch městského obvodu na
směněnou část pozemku

a

trvá

na svém usnesení č. 2413/49 ze dne 21.6.2012, kterým vydala záporné stanovisko ke směně části
pozemku p.p.č. 304/3 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 177 m2 ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih v k.ú. Hrabůvka,  za pozemek p.p.č. 303/43
ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 177 m2  v k. ú. Hrabůvka,  ul. Adamusova, ve
vlastnictví společnosti BOTOP s.r.o., IČ 26813386, se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Adamusova
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1316/2A

3017/60  
83

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ulice Na Výspě

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/279 ostatní plocha – jiná plocha  o výměře 13,5
m2 (N1), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání,
paní Ing. I. J., bytem Na Výspě 5/653, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/503
/11/Dzi ze dne 6.9.2011, dohodou dnem 30.11.2012, dle důvodové zprávy  

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č.  793/279 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
13,5 m2 (N1), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ulice Na Výspě, za účelem zřízení a užívání parkovacího
stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a

zrušuje

usnesení č. 2689/54 ze dne 6.9.2012 v celém rozsahu

3018/60  
84

Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 793/279 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 11 m2
(N2), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, za účelem zřízení a užívání  parkovacího stání, paní
L. M., bytem Na Výspě 12/648, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle smlouvy  č. 7/014/501/11/Dzi ze
dne 5.9.2011, dohodou dnem 30.11.2012, dle důvodové zprávy

3019/60  
85

Výkup nemovitosti - pozemku v k.ú Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným nabytím pozemku parc č. 806/47 ostatní plocha-jiná plocha, vzniklého oddělením z
pozemků parc.č. 806/3 orná půda a parc.č. 806/6 orná půda, o celkové výměře 28 m2 (28,0 +
0,24 m2), na základě geometrického plánu č. 895-278/2011 ze dne 19.7.2011, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická, za celkovou kupní cenu ve výši 26.520,- Kč, od společnosti Podolí
Development, a.s., IČ: 27821196, se sídlem Poděbradova 956/36, Moravská Ostrava, do
vlastnictví Statutárního města Ostravy se svěřením správy městskému obvodu

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném nabytí uvedené nemovitosti, za podmínky
předchozího souhlasu rady města Ostravy

3020/60  
86

Zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, lokalita Drůbeží, který je v majetku statutárního města Ostravy - svěřený Městskému
obvodu Ostrava - Jih, vymezeného geometrickým plánem č. 933-56/2012 B ze dne 10.9.2012, za
účelem přístupu a příjezdu o celkové výměře 466 m2, na dobu neurčitou, přičemž obsahem
věcného břemene je povinnost povinného strpět užívání přístupu a příjezdu, a to:

a) k nemovitosti  umístěné na pozemku parc.č. 841/5 a k pozemkům parc.č. 841/2 a parc.č.
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841/12, tj. k rekreační chatce  ve vlastnictví manželů V. a M. K., bytem Krestova 24/1271, 700 30
Ostrava – Hrabůvka, za úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH a nákladů ve výši ¼ za zpracování
geometrického plánu

b) k nemovitosti umístěné na pozemku parc.č. 841/6 a k pozemkům parc.č. 841/3 a parc.č.
 841/13, tj. k rekreační chatce ve vlastnictví Ing. O. K., bytem Proskovická 661/59, 700 30 Ostrava
– Výškovice, za úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH a nákladů ve výši ¼ za zpracování
geometrického plánu

c) k nemovitosti umístěné na pozemku parc.č. 841/7 a k pozemkům parc.č. 841/4 a parc.č.
841/14, tj. k rekreační chatce ve vlastnictví A. S., bytem Sarajevova 1806/7, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, za úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH a nákladů ve výši ¼ za zpracování geometrického
plánu

d) k nemovitostem - objektům bez č.pop./č.ev. ve vlastnictví ZO Českého zahrádkářského svazu,
IČ: 70968012, P. Lumumby 20, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zastoupené předsedou RSDr. I. K.,
umístěným na pozemcích parc.č. 840 a parc.č. 842 ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 28, za úplatu ve
výši 10.000 Kč bez DPH a nákladů ve výši ¼ za zpracování geometrického plánu

3021/60  
87

Zveřejnění záměru na pronájem a následný prodej část pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Středoškolská

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 715/4 ostatní
plocha, manipulační plocha a p.p.č. 715/5 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 5100 m2 v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování sídla firmy – administrativní budovy a
technického zázemí sestávajícího z prodejny vozidel (salónu), servisu a parkoviště, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemků p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 715/4 ostatní
plocha, manipulační plocha a p.p.č. 715/5 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 5100 m2 v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování sídla firmy – administrativní budovy a
technického zázemí sestávajícího z prodejny vozidel (salónu), servisu a parkoviště

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje pozemků p.p.č. 715/3
ostatní plocha, silnice, p.p.č. 715/4 ostatní plocha, manipulační plocha a p.p.č. 715/5 ostatní
plocha, jiná plocha o celkové výměře 5100 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
vybudování sídla firmy – administrativní budovy a technického zázemí sestávajícího z prodejny
vozidel (salónu), servisu a parkoviště a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci
zveřejnění záměru na prodej

3022/60  
88

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 287/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 58 m2 (6,2 m x 9,3 m), za účelem přístupu a příjezdu k plánované novostavbě rodinného
dvojdomku a části téhož pozemku o výměře 27 m2 (6,0 m x 4,5 m), za  účelem přístupu a příjezdu
k rekonstruovanému RD s nebytovým prostorem na výrobu zmrzliny č.p. 1272 situovanému na
pozemku p.č.st. 1286, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

3023/60  
89

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 305 m2 a
p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 85 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Kotlářova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za
účelem vybudování pěší komunikace - chodníku, dvou vstupů do obytného domu  a příjezdu k
parkovišti,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky bezúplatného převodu
stavby chodníku do vlastnictví obce po kolaudaci stavby

3024/60  
90

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 940, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova;
2)    pozemek parc.č.st. 1993/11, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na
ul. Kpt. Vajdy;
3)    pozemek parc.č.st. 3676, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny.

3025/60  
91P

„Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická“ - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/12 na
realizaci veřejné zakázky VZ 44.12 k provedení stavebních prací pro stavbu „Rekonstrukce
podchodu ul. Výškovická“, kterým se zvyšuje cena díla o 412.013,72 Kč bez DPH, se zhotovitelem
SV UNIPS s.r.o. se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava - Svinov

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/17/12 na realizaci
veřejné zakázky VZ 44.12 k provedení stavebních prací pro stavbu "Reonstrukce podchodu
Výškovická", kterým se mění lhůta realizace z  20 týdnů na 22 týdnů

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

zpracovat návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/12 a tento předložit odboru právnímu
ke kontrole

Termín: 07. 12. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

zkontrolovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/12 a tento předložit k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 12. 12. 2012

3026/60  
92P

ÚMOb Ostrava-Jih budova "B" a krček, zateplení a výměna oken

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/034/028/12 na veřejnou zakázku "ÚMOb Ostrava-Jih
budova "B" a krček, zateplení a výměna oken" se zhotovitelem Beskydská stavební, a.s., kterým
se mění termín předání staveniště na: do šesti měsíců od podepsání smlouvy o dílo.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/034/028/12

Termín: 30. 11. 2012
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Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 4/034/028/12 na výše uvedenou zakázku a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 07. 12. 2012

3027/60  
93P

Zateplení domu Jugoslávská 20, včetně opravy lodžií - dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/26/12 na realizaci
veřejné zakázky VZ 20.12 k provedení stavebních prací pro stavbu "Zateplení domu Jugoslávská
20, včetně opravy lodžií", kterým se zvyšuje cena díla o 1.164.618,00 Kč bez DPH, se zhotovitelem
MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem Úlehlova 298/18, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/26/12 na realizaci
veřejné zakázky VZ 20.12 k provedení stavebních prací pro stavbu "Zateplení domu Jugoslávská
20, včetně opravy lodžií", kterým se mění lhůta realizace z  dvanácti týdnů na 20 týdnů

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

zpracovat návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/26/12 a tento předložit odboru právnímu
ke kontrole

Termín: 07. 12. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

zkontrolovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/26/12 a tento předložit k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 12. 12. 2012

3028/60  
94P

Veřejná zakázka Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh, kterým se mění předmět plnění,
a to z důvodu realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dokončením díla, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, se zhotovitelem: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. za cenu
nejvýše přípustnou 4 540 207,43 Kč vč. DPH

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na realizaci podlimitní veřejné zakázky
Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A, Ostrava-Zábřeh, se zhotovitelem
CONE-STAVITELSTVÍ, a.s., na prodloužení lhůty realizace díla v souvislosti s realizací dodatečných
stavebních prací o 2 týdny

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na výše uvedenou zakázku

Termín: 30. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/023/12 na výše uvedenou zakázku, a předat
jej k podpisu  starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 07. 12. 2012
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3029/60  
95P

Projekt: " Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. etapa

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6/034/001/12 na veřejnou zakázku na zpracování
projektové dokumentace na akci: „ Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba – I.etapa“ se zhotovitelem
CENTROPROJEKT a.s., kterým se mění oddíl IV, odst. 1, písm. c, a to celková cena díla na novou
částku 6 297 500,- Kč bez DPH (cena včetně DPH 7 557 000,- Kč).

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.6/034/001/12

Termín: 27. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6/034/001/12 na výše uvedenou zakázku a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 29. 11. 2012

3030/60  
96P

Zpráva komise (dodávka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2013

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 58.12 "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2013" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření rámcové kupní smlouvy:

- s vybraným uchazečem ARBO CKP s.r.o., se sídlem Teslova 12, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ:
25838261, za nabídkovou cenu:
Kč 680.900,00 bez DPH, tj. Kč 817.080,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25910027, za nabídkovou cenu:
Kč 725.072,80 bez DPH, tj. Kč 870.087,36 vč. DPH

ukládá

Ing. Ludvíku Mrázovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí

připravit návrh rámcové kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka
kancelářského materiálu v roce 2013"

Termín: 30. 11. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého
rozsahu "Dodávka kancelářského materiálu v roce 2013" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 07. 12. 2012

3031/60  
97P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. a IV. čtvrtl. 2012 ZŠ a MŠ, 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 III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2012 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
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příspěvkové organizace,
- za III. a IV. čtvrtletí roku 2012 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 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

3032/60  
98P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, "Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih"

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 53.12
na provedení stavebních prací  „Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském obvodu
Ostrava-Jih“ a o uzavření smlouvy se

Sdružení "BYTY KOTLAŘOVA" se sídlem Karviná - Nové Město, Bohumínská 1878/6, PSČ 735 06, IČ
483 93 835  
sestávající z
SSKA-Stavební společnost Karviná, a.s. se sídlem Karviná - Nové Město, Bohumínská 1878/6,
PSČ 735 06, IČ 483 93 835  
KOTVA Invest s.r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Oderská 768/50, PSČ 702 00, IČ 278 21 111  a
Stavos Stavba a.s. se sídlem  Ostrava - Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ 700 30, IČ 447 39 494  
za cenu nejvýše přípustnou  za 1 m² 21 200,62 Kč bez DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  se sídlem  Ostrava -
Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ 706 02 , IČ 646 17 874, za cenu nejvýše přípustnou  za 1 m²
25 889 Kč bez DPH,

doporučuje
zastupitelstvu obvodu
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky  „Novostavba objektu pro
nájemní bydlení v městském obvodu Ostrava-Jih"

ukládá

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

připravit a předložit zastupitelstvu obvodu návrh na uzavření smlouvy o dílo  s vybraným
uchazečem na realizaci veřejné zakázky  „Novostavba objektu pro nájemní bydlení v městském
obvodu Ostrava-Jih"

Termín: 26. 11. 2012

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 53.12

Termín: 31. 01. 2013

3033/60  
99P

Námitky do zadávacích podmínek VZ 55.12 „Modernizace hlediště Kina LUNA”

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitky podané v zákonné lhůtě do zadávacích podmínek  VZ 55.12 „Modernizace hlediště Kina
LUNA”   zájemcem ZK Design a.s. se sídlem Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ 747 64,  IČ 258
64 068 a rozhodnutí o nich.

3034/60  
100P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjedn.. podlimitmí řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) -  Modernizace hlediště Kina LUNA

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 55.12
na dodávku a  provedení stavebních prací  " Modernizace hlediště Kina LUNA " a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
HOKO-VH s.r.o. , se sídlem  Vlčnov 666, PSČ 687 61, IČ  26918862   za nabídkovou cenu ve výši
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3 833 846  Kč  bez DPH,
4 600 615,20 Kč  s DPH;  

- jako druhým v pořadí s uchazečem  Dřevo-union, společnost s ručením omezeným, se sídlem
Nezdenice 162, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 32 , IČ 48911763  za  nabídkovou cenu ve výši
4 016 440  Kč  bez DPH,
4 819 728  Kč  s DPH

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 55.12

Termín: 31. 12. 2012

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Modernizace hlediště Kina LUNA"

Termín: 06. 12. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Modernizace hlediště Kina LUNA" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 21. 12. 2012

3035/60  
101P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) -  „Provozování Sportovního centra Dubina“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 65.12
na poskytování služeb „Provozování Sportovního centra Dubina“ a o uzavření mandátní smlouvy s
vybraným uchazečem:

FMIB, s.r.o. se sídlem Ostrava-Jih - Hrabůvka, Moravská 758/95, PSČ 700 30, IČ 25908898 za
nabídkovou cena ve výši 3 528 000 Kč bez DPH.

jako druhým v pořadí s uchazečem Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. se sídlem Ostrava - Kunčice,
Serafinova 580/37, PSČ 719 00, IČ 28580460 za nabídkovou cenu ve výši 3 918 720 Kč bez DPH

jako třetím v pořadí s uchazečem STRABAG Property and Facility Services a.s. se sídlem Praha 4,
Na Strži 65/170, PSČ 140 62, IČ 26157799 za nabídkovou cenu ve výši 3 924 000 Kč bez DPH

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 65.12

Termín: 31. 01. 2013

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh mandátní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Provozování Sportovního centra Dubina“

Termín: 10. 12. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh mandátní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Provozování Sportovního centra Dubina“ a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih

Termín: 28. 12. 2012

3036/60  
102P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednoduš. podlimit. řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) -  „Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění
havarijního stavu v rámci domovního a bytového fondu“
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Rada městského obvodu

vylučuje

FIKO-INSTAL s.r.o. Ostrava - Hrušov, Lassallova 206/2, PSČ 711 00, IČ 27821731 z důvodů
uvedených v důvodové zprávě.

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 64.12
na poskytování služeb „Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v rámci
domovního a bytového fondu “ a o uzavření smlouvy o zajištění nepřetržité havarijní služby a
odstranění havarijního stavu v rámci domovního a bytového fondu s vybraným uchazečem:

COME ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. , Ostrava - Petřkovice, U sokolovny 173, PSČ 725 29 , IČ 646 09
685
za nabídkovou cenu 688 704 Kč bez DPH .

jako druhým v pořadí s uchazečem INSTAL REMONA, spol. s r.o. , Ostrava - Přívoz, Chopinova
1132/5A, PSČ 702 00, IČ 258 22 578
za nabídkovou cenu 1 080 408 Kč

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 64.12

Termín: 31. 01. 2013

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh smlouvy o zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v
rámci domovního a bytového fondu

Termín: 10. 12. 2012

Mgr. Haně Kalusové, vedoucí odboru právního

prověřit návrh smlouvy o zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v
rámci domovního a bytového fondu s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
“ a předat ji k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 28. 12. 2012

3037/60  
OR

Vodní areál Ostrava-Jih, výtvarně architektonické řešení dostavby - I. etapa

Rada městského obvodu

bere na vědomí

že bude zpracováno výtvarně architektonické řešení interiéru na akci - Vodní areál Ostrava-Jih,
dostavba - I. etapa

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

zpracovat podmínky výzvy a vyhlásit zakázku malého rozsahu na zpracování výtvarně
architektonického řešení interiéru na akci Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I. etapa

Termín: 04. 12. 2012

3038/60  
OR

Terminy schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2013

Rada městského obvodu

schvaluje

terminy schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2013 takto:

schůze rady:
schůze dne       3. 1. 2013
schůze dne    17. 1. 2013
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schůze dne    31. 1. 2013
schůze dne    14. 2. 2013
schůze dne    28. 2. 2013
schůze dne    14. 3. 2013
schůze dne    28. 3. 2013
schůze dne    11. 4. 2013
schůze dne    25. 4. 2013
schůze dne       9. 5. 2013
schůze dne    23. 5. 2013
schůze dne       6. 6. 2013
schůze dne    20. 6. 2013

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne       7. 2. 2013    
zasedání dne       2. 5. 2013
zasedání dne    13. 6. 2013

3039/60  
OR

Informace z jednání pracovní skupiny "Loterie v Ostravě"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informace z jednání pracovní skupiny "Loterie v Ostravě" a zpracovaný projekt AP&PARTNER
CONSULTING, a.s.

a souhlasí

s jejich návrhem na předložení části odvodů ze sázkových her, loterií a jiných podobných her mezi
městské obvody s doporučením varianty 3 - poměrové rozdělení přes počet přístrojů a zároveň s
návrhem konkrétního umístění hracích přístrojů v městském obvodu Ostrava-Jih v povolených
oblastech dle tohoto projektu.
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