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Přehled usnesení 70. schůze Rady městského obvodu, ze dne 11. 4. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3483/70 1. Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2012 - závěrečný účet (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3484/70 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3485/70 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3486/70 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3487/70 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3488/70 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3489/70 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3490/70 8. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

3491/70 9. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú.Dubina u Ostravy, ul. Vl.Vlasákové (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3492/70 11. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

3493/70 12. Ukončení nájemních vztahů v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

3494/70 13. Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2012 (František Dehner, místostarosta)

3495/70 14. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3496/70 15. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3497/70 16. Souhlas zřizovatele s přijetím  finanční podpory na projekt  ZŠ a MŠ Volgogradská 6B  "Ještě blíže ke
kvalitě" (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3498/70 17. Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3499/70 18. Návrh na uzavření dohody (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3500/70 19. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3501/70 20. Pronájem části pozemku p.č.354/14, k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3502/70 21. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnavova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3503/70 22. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova a úprava nájemních smluv (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3504/70 23. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3505/70 24. Předání majetku Statutárnímu městu Ostrava (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3506/70 25. Souhlas s dočasným umístěním na pozemku a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul.  Lumírova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3507/70 26. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ulic V. Košaře x Krmelínská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3508/70 27. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3509/70 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3510/70 29. Stanovisko k budoucímu přijetí daru, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Proskovická x Špillarova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

3511/70 30. Stanovisko k úplatnému nabytí nemovitosti v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Husarova x Staňkova x
Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3512/70 31. Stanovisko k záměru pronájmu části pozemku p.č. 371/1 v k.ú.Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3513/70 32. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice L. Hosáka
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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3514/70 33. Zveřejnění záměru na prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic 29. dubna x Výškovická
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

3515/70 34. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

3516/70 35. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

3517/70 36. Neuzavření smlouvy o nájmu bytu, žádost o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3518/70 37. Odpis nedobytných pohledávek (František Dehner, místostarosta)

3519/70 38. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3520/70 39. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

3521/70 40. Pronájem bezbariérového bytu, zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, zrušení výpovědi z nájmu
bytu (František Dehner, místostarosta)

3522/70 41. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

3523/70 42. Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice (František Dehner,
místostarosta)

3524/70 43. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner, místostarosta)

3525/70 44. Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2012 (František Dehner,
místostarosta)

3526/70 45. Zveřejnění záměru na pronájem části střechy na objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-
Hrabůvce (František Dehner, místostarosta)

3527/70 46. Žádost o prominutí nájemného za pronájem garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka (František Dehner,
místostarosta)

3528/70 47. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

3529/70 48. Návrh na rozšíření Jižních listů - změna smlouvy (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3530/70 49. Návrh na změnu smlouvy se společností FABEX MEDIA s.r.o. - úprava DPH (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3531/70 50. Příspěvek na čipování psů - darovací smlouvy (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3532/70 51. Změna organizačního řádu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3533/70 52. Odvolání a jmenování členů likvidační komise (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3534/70 53. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

3535/70 54P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platn. znění a části
III. Zásad) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3536/70 55. Žádost - řešení výstavby na ul. Kotlářova (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

3537/70 56. Návrh na změnu smlouvy se společností ABAS IPS Management s.r.o. - úprava DPH (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

3538/70 OR Žádost o vykonání obřadu (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

nepřijato 10. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú.Dubina u Ostravy, ul. E.Podgorného (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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3483/70  
1

Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2012 - závěrečný účet

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih schválit

1) celoroční hospodaření a závěrečný účet  m.o.  Ostrava-Jih
    za rok 2012, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
   přezkoumání hospodaření  m.o.  Ostrava-Jih  za rok 2012,
   a to bez výhrad

2) blokaci prostředků v objemu 32.170.007,48 Kč
   pro účely financování domovního a bytového fondu

3484/70  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 30 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1047, UZ 11 o 30 tis. Kč

3485/70  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů15, tj. navýšení o 335 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 50 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 285 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 352 o 50 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 352 o 285 tis. Kč

3486/70  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ F. Formana, tj. navýšení o 289 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100001 o 43 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500001 o 246 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 365 o 43 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 365 o 246 tis. Kč

3487/70  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 400 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 43xx, pol.52xx o 400 tis. Kč

3488/70  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje
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rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 13, § 3111, pol. 6121 o 60 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 13, § 3113, pol. 6121 o 380 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 13, § 3141, pol. 6121 o 60 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121 o 50 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121 o 150 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3141, pol. 6121 o 300 tis. Kč

3489/70  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Provaznická, tj. navýšení o 1 346 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o  202 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o  1 144 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 366 o 202 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 366 o 1 144 tis. Kč

3490/70  
8

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v Ostravě-
Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 12
L. V., bytem Aviatiků 6, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 30
V. V., bytem Provaznická 47, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 26
B. M., bytem Horní 84, Ostrava-Hrabůvka

3491/70  
9

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú.Dubina u Ostravy, ul. Vl.Vlasákové

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Vl.Vlasákové ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, o výměře 3 x 15 m2 za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

3492/70  
11

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 21, NP na ul. B. Četyny panu M. Š. 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 32, box č. 56, NP na ul. Vl. Vlasákové panu M. D. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 64, NP na ul. B. Václavka paní A. H. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

3493/70  
12

Ukončení nájemních vztahů v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

5



1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 51, box č. 38, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan B. T.,
- PO 51, box č. 63, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce firma Internet Holding, s.r.o.,
zastoupená panem F. H., dle důvodové zprávy,

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

3494/70  
13

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2012

Rada městského obvodu

schvaluje

- účetní závěrku MSOJ za rok 2012 v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha
- vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2012 dle předložené důvodové zprávy
- odvod výsledku hospodaření střediska garážových stání ve výši 490 033,69 Kč do rozpočtu zřizovatele
- přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ostatních středisek ve výši 218 699,74 Kč do rezervního fondu

3495/70  
14

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 5.505.330,72, dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

3496/70  
15

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostra
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 8 800,- Kč soubor 50 ks knih ze soutěže "Souboj čtenářů" od Sdružení rodičů při ZŠ
Kosmonautů 13.

3497/70  
16

Souhlas zřizovatele s přijetím  finanční podpory na projekt  ZŠ a MŠ Volgogradská 6B 
blíže ke kvalitě"

Rada městského obvodu

souhlasí

s přijetím  finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, poskytnutou
MŠMT zasoupeným vyhlašovatelem - MSK, oddělením strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a
cestovního ruchu v maximální výši 1.905.959,60 Kč na  realizaci projektu "Ještě blíže ke kvalitě"
 CZ.1.07/1.3.44/02.003 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace  dle důvodové zprávy

3498/70  
17

Svěření hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o svěření hmotného movitého majetku k hospodaření   Mateřské škole  Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizaci  v celkové hodnotě Kč 42.895,00  dle důvodové zprávy

3499/70  
18

Návrh na uzavření dohody

Rada městského obvodu
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rozhodla

uzavřít dohodu o bezúplatném poskytnutí bakalářské práce zabývající se dopravní studií sídliště Dubina,
vyhotovené p. Zuzanou Dočekalovou, bytem Na Čtvrti 19, Ostrava, jako podkladu pro případné zpracování
projektové dokumentace k dané tématice, za podmínek dle důvodové zprávy

3500/70  
19

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola, Ostrava--Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace a
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace z vlastních
finančních prostředků, dle důvodové zprávy.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině  ze dne
2.5.2013 příspěvkové organizaci:
Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole, Ostrava--Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci a
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, dle důvodové
zprávy.

3501/70  
20

Pronájem části pozemku p.č.354/14, k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

v návaznosti na své usnesení  č.  3255/66 ze dne 14.2.2013, kterým rozhodla o pronájmu části pozemku
p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, změnu jména nájemkyně
z N. G. na N. M., a z bydliště Stará Čtvrť 365, Ostrava - Lhotka, na Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 65, za
účelem zřízení a užívání parkovacího stání   č. 5 pro osobní motorové vozidlo, za cenu 45 Kč/m2/rok na
dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy.

3502/70  
21

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava -
Jih,  panu  Mgr. J. J., bytem Tarnavova 11, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání
 pro osobní automobil s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

a
souhlasí

s převzetím práv a závazků vyplývajících paní J. N., bytem Dolní 86, Ostrava - Zábřeh  (původně Tarnavova
13, Ostrava - Zábřeh)  ze stavebního povolení - Rozhodnutí č. 193/2012 ze dne 12.10.2012 na pana  Mgr.
J. J., bytem Tarnavova 11, Ostrava - Zábřeh, dle důvodové zprávy

3503/70  
22

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova a úprava nájemních smluv

Rada městského obvodu

rozhodla

a) pronajmout část pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Zajcevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih,
panu D.  P., bytem Borošínská 686, Brušperk, vlastník bytové jednotky na ul. Krylovova 11, Ostrava –
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Zábřeh, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání  (pozice č. 2) pro osobní automobil, s ročním nájmem
ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

b) o úpravě situačního zákresu, který je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/662
/10/Ulr, uzavřené s panem T. T., bytem Krylovova 11, Ostrava – Zábřeh, s ročním nájmem ve výši  45,-
Kč/m2, uzavřené za účelem zřízení a užívání parkovacího stání (pozice č. 1) na  části pozemku p.p.č.
654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 12  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova,  ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih,

c) o úpravě situačního zákresu, který je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/661
/10/Ulr, uzavřené s panem M. P., bytem Krylovova 11, Ostrava – Zábřeh, s ročním nájmem ve výši  45,-
Kč/m2, uzavřené za účelem zřízení a užívání parkovacího stání (pozice č. 3) na  části pozemku p.p.č.
654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 12  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova,  ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih,

d) o úpravě situačního zákresu, který je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/664
/10/Ulr, uzavřené s paní Z. P., bytem Krylovova 11, Ostrava – Zábřeh, s ročním nájmem ve výši  45,-
Kč/m2, uzavřené za účelem zřízení a užívání parkovacího stání (pozice č. 4) na  části pozemku p.p.č.
654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 12  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova,  ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih

e) o úpravě situačního zákresu, který je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/666
/10/Ulr, uzavřené s panem M. K., bytem Krylovova 15, Ostrava – Zábřeh, s ročním nájmem ve výši  45,-
Kč/m2, uzavřené za účelem zřízení a užívání parkovacího stání (pozice č. 5) na  části pozemku p.p.č.
654/35 ostatní plocha, zeleň o výměře 12  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova,  ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih

dle důvodové zprávy

3504/70  
23

Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (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. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/665, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1469/37376, tzn. 8,80 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, manželům M. a P.
K., bytem Dr. Martínka 1379/26, Ostrava-Hrabůvka;

2)pozemek parc.č.st. 4719, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Starobělská,
panu Ing. Z. F., bytem Věšínova 2694/27, Ostrava-Zábřeh.

3505/70  
24

Předání majetku Statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku vybudovaného v rámci investiční akce Stavební úpravy podchodu "Venuše" do majetku
Statutárního města Ostravy v souladu se Statutem města Ostravy a to: veřejného osvětlení v hodnotě
424.975,80 Kč a kameroveného systému + EZS v celkové hodnotě 578.018,64 Kč
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

3506/70  
25

Souhlas s dočasným umístěním na pozemku a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Lumírova

Rada městského obvodu

souhlasí

s dočasným umístěním novinového stánku na pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 5 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, z důvodu provedení investiční akce spojené s úpravou podchodu na ul.
Lumírova x Výškovická, dle důvodové zprávy

a
rozhodla
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zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 5 m2, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému
obvodu Ostrava-Jih,  za účelem provozování novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

3507/70  
26

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku 
Dubina u Ostravy, lokalita ulic V. Košaře x Krmelínská

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Kanalizační přípojka pro novostavbu RD“ na pozemcích parc.č.
73/47 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha a parc.č. 12 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Dubina u
Ostravy, lokalita ulic V. Košaře x Krmelínská, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kanalizační přípojky v celkové délce 119 bm přes
parc.č. 73/47 a parc.č. 12

a
rozhodla

nezřídit věcné břemeno dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 73/47 ostatní plocha-sportoviště a
rekreační plocha a parc.č. 12 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic V. Košaře x
Krmelínská, které jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem umístění kanalizační přípojky v celkové délce 119 bm přes parc.č. 73/47 a parc.č. 12, pro Ing.
Václava Palicu, bytem Gen. Piky 16/2893,  702 00 Ostrava – Fifejdy

3508/70  
27

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Modernizace telekomunikační stanice radiotelefonní sítě GSM,
T-Mobile Czech Republic a.s. Školní budova, Hasičská 545/44“ na pozemku p.č. 241/4 ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Slezská, která je  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem  vedení přípojky NN pro napojení základní stanice 70829 Ostrava _Hasicska
 na el. síť v délce  cca 15 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou
řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek p.č. 241/4ostatní plocha, zeleň, v k.ú.
Hrabůvka,  která je v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem vedení přípojky NN pro napojení základové stanice 70829 Ostrava _Hasicska  na el. síť v délce  cca
15 bm

pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681 se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4 ve
výši

- 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.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:

a) umístění a užívání přípojky NN

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Modernizace telekomunikační stanice
radiotelefonní sítě GSM, T-Mobile Czech Republic a.s. Školní budova, Hasičská 545/44“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681 se
sídlem Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4  ,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

3509/70  
28

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku 
Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Přípojky IS pro novostavbu RD vč. garáže na pozemku parc.č.
726/3, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru“ na pozemcích parc.č. 726/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 726/2 ostatní plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, které
jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
přípojky splaškové kanalizace v délce 1,5 bm, vodovodní přípojky v délce 5 bm a elektropřípojky v délce
5,5 bm přes parc.č. 726/1 a parc.č. 726/2  

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 726/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 726/2 ostatní plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru, které
jsou v majetku statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
přípojky splaškové kanalizace v délce 1,5 bm, vodovodní přípojky v délce 5 bm a elektropřípojky v délce
5,5 bm přes parc.č. 726/1 a parc.č. 726/2, pro Ing. Luboše a Ing. Soňu Edlovy, bytem K Jezeru 29/27, 700
30 Ostrava – Výškovice, 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

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání  stavby „přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a elektropřípojky“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „přípojky splaškové kanalizace,
vodovodní přípojky a elektropřípojky“

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s  Ing. Lubošem a Ing. Soňou Edlovými, bytem K Jezeru 29/27,
700 30 Ostrava – Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu
dle bodu 2 usnesení 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 (výkopové práce)

3510/70  
29

Stanovisko k budoucímu přijetí daru, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Proskovická x
Špillarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s budoucím přijetím daru v rámci akce „Vilapark Proskovická – IS, komunikace a HTÚ“ - stavby obslužné
komunikace vč. chodníků, přilehlých svahů komunikace, parkoviště a pozemků  pod uvedeným dílem -
parc.č. parc.č. 443 orná půda, parc.č. 808/2 orná půda o výměře 4605 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita ulic Proskovická x Špillarova, od společnosti VMI Silesia, s.r.o., IČ: 61973017, Pelclova 2500/5, 702
00 Moravská Ostrava a následným svěřením výše uvedených pozemků do správy Městského obvodu
Ostrava - Jih, za podmínky předchozího souhlasu rady města

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o budoucím přijetí výše uvedeného daru

3511/70  
30

Stanovisko k úplatnému nabytí nemovitosti v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic H
Staňkova x Výškovická

Rada městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k úplatnému nabytí nemovitosti - pozemku parc.č. 263/3 vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené o výměře 3652 m2, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Husarova x
Staňkova x Výškovická, z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, do vlastnictví statutárního města
Ostrava, se svěřením Městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

3512/70  
31

Stanovisko k záměru pronájmu části pozemku p.č. 371/1 v k.ú.Hrabůvka

Rada městského obvodu

10



vydává

záporné stanovisko k záměru pronájmu   části pozemku p. č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o  výměře 7x7 m2
, k.ú. Hrabůvka, ul. Horní , v majetku Statutárního města Ostravy,   za účelem provozování letní zahrádky
u restaurace paní Haně Šťastné, bytem Ostrava – Hrabůvka,  Provaznická 88, dle důvodové zprávy.

3513/70  
32

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy,
L. Hosáka

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára, parc.č. 227/1 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 76 m2 za účelem vybudování terasy k pizzerii Práce a téhož pozemku o výměře 9 m2 za
účelem vybudování schodiště k terase pizzerie, panu J. Z., IČ: 70613800, bytem Jantarová 3347/5, 711 00
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, 700 30 Ostrava – Bělský Les, dle smlouvy č. 7/014/872/10/Dzi ze
dne 8.12.2010, dohodou dnem 30.4.2013, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku parc.č. v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára, parc.č. 227/1
ostatní plocha-jiná plocha o výměře 76 m2 za účelem užívání pozemku pod terasou pizzerie a téhož
pozemku o výměře 9 m2 za účelem užívání pozemku pod schodištěm terasy pizzerie, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

3514/70  
33

Zveřejnění záměru na prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic 2
Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej částí pozemku parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň o výměře 280 m2 (dle
nakótovaného situačního snímku), za účelem užívání částí pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícím příslušenstvím objektu občanské
vybavenosti č.pop. 243 na pozemku parc.č. 741/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba 3 schodišť, opěrná
zídka, rampa pro zásobování, letní terasa a přístupový chodník), lokalita ulic 29. dubna x Výškovická, v k.ú.
Výškovice u Ostravy

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje částí dotčeného pozemku ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej částí dotčeného
pozemku

3515/70  
34

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.p.č. 590/34 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Petruškova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem užívání jako zahrady

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje dotčeného pozemku, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem  užívání
jako zahrady a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej
 dotčeného pozemku

3516/70  
35

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odro

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:
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1)    pozemek parc.č.st. 2335, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
2)    pozemek parc.č.st. 2609, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
3)    pozemek parc.č.st. 4069, zast. pl. o výměře 36 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na Rudná-
Pavlovova.

3517/70  
36

Neuzavření smlouvy o nájmu bytu, žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, o vel. 1+2, standard v domě na ul. Provaznická 1647/32 v
Ostravě-Hrabůvce, s nájemcem J. S., bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, zastoupeným V. P.,
bytem Bohumíra Četyny 956/1, Ostrava-Bělský Les, na základě Plné moci ze dne 29.05.2012, dle důvodové
zprávy
nesouhlasí

s výměnou bytů mezi nájemcem bytu č. 13 v domě na ul. Provaznická 1647/32 v Ostravě-Hrabůvce, J. S.,
bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, zastoupeným V. P., bytem Bohumíra Četyny 956/1,
Ostrava-Bělský Les, na základě Plné moci ze dne 29.05.2012 a nájemkyní bytu č. 11 v domě na ul. Vlasty
Vlasákové 963/17 v Ostravě-Bělském Lese, Evou Havlíkovou, nar. 08.03.1989, bytem Vlasty Vlasákové
963/17, Ostrava-Bělský Les, ve smyslu ustanovení § 715 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
rozhodla

I.
1.) o zániku nájmu bytu č. 13 v domě na ul. Provaznická 1647/32 v Ostravě-Hrabůvce, sjednaného s J. S.,
bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, zastoupeným V. P., bytem Bohumíra Četyny 956/1,
Ostrava-Bělský Les, na základě Plné moci ze dne 29.05.2012, a to dohodou na základě pověření daném
starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. Milanu Knapovi, dle důvodové zprávy

2.) o zániku nájmu bytu č. 11 v domě na ul. Vlasty Vlasákové 963/17 v Ostravě-Bělském Lese, sjednaného
s E. H., bytem Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les, a to dohodou na základě pověření daném
starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K.i, dle důvodové zprávy

II
1.) o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, o vel. 1+3, standard, v domě na ul. Vlasty Vlasákové 963/17 v
Ostravě-Bělském Lese s J. S., bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, zastoupeným V. P., bytem
Bohumíra Četyny 956/1, Ostrava-Bělský Les, na základě Plné moci ze dne 29.05.2012, a to na dobu určitou
- 3 měsíce s automatickým prodlužováním vždy o další 3 měsíce, při plnění smluvně sjednaných podmínek,
za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2/započtená podlahová plocha bytu/měsíc, za podmínky, že před
uzavřením předmětné smlouvy bude ukončen dohodou nájem bytu dle bodu I. odst. 1.) tohoto usnesení a
příslušná smlouva o nájmu bytu bude uzavřena nejpozději ve lhůtě do 24.04.2013, dle důvodové zprávy

2.) o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, o vel. 1+2, standard, v domě na ul. Provaznická 1647/32 v
Ostravě-Hrabůvce s E. H., bytem Vlasty Vlasákové 963/17, Ostrava-Bělský Les, a to na dobu určitou - 12
měsíců s automatickým prodlužováním vždy o dalších 12 měsíců, při plnění smluvně sjednaných podmínek,
za smluvní nájemné ve výši 80 Kč/m2/započtená podlahová plocha bytu/měsíc, za podmínky, že před
uzavřením předmětné smlouvy bude ukončen dohodou nájem bytu dle bodu I. odst. 2.) tohoto usnesení a
příslušná smlouva o nájmu bytu bude uzavřena nejpozději ve lhůtě do 24.04.2013, dle důvodové zprávy

3518/70  
37

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu:
- panu P. Z., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 248.692 Kč  za poplatek
z prodlení, ve výši 9.673 Kč za náklady řízení
- panu Štefanu Urmínskému, za pronájem bytu na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh,  ve výši 29.798
Kč s příslušenstvím za dlužné nájemné, ve výši 9.435 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb
za rok 1997 a 1999 a ve výši 17.728,30 Kč za náklady řízení.
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3519/70  
38

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu
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rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení:
- p. J. R., za byt na ul. Svornosti 2285/51, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 13.560 Kč, tj. 12.882 Kč
- pí Y. J., za byt na ul. Jubilejní 337/6, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 95% z částky 8.692 Kč, tj. 8.257 Kč

dle důvodové zprávy

3520/70  
39

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení:
- p. D. N., za byt na ul. Hasičská 1/114, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 95%  z částky 50.074 Kč, tj. 47.570 Kč,
- p. P. K. a pí D. K., za byt na ul. Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 30.535 Kč, tj.
29.008 Kč,
- pí O. Ch., za byt na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 95% z částky 62.214 Kč, tj. 59.103
Kč
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

3521/70  
40

Pronájem bezbariérového bytu, zánik nájmu bytu, uzavření smlouvy o ubytování, zrušení
výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu zvláštního určení (bezbariérového bytu) na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Vaňkova 46, 1+2, standard, č. b. 4
M. L., Klimkovická 55, Ostrava-Poruba

II.

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

1) Y. D.

JUDr. K. E., Čujkovova 23, č. b. 25
F. B., Čujkovova 23, č. b. 62

2) JUDr. M. K.

M. J., Klegova 23 a M. P., Klegova 23, č. b. 8

III.

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

místnost č. 13 - M. J., Horní 3

IV.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu dle důvodové zprávy

G. T. T., Jubilejní 32, č. b. 3

3522/70  
41

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla
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I.

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

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 49
Bc. B. Š., M. Bajera 3, Ostrava-Poruba  

Jubilejní 58, 1+1, standard, č. b. 2
S. P., Zlepšovatelů 3

Jubilejní 26, 1+1, standard, č. b. 1
K. R., 1. května 1, Ostrava-Polanka

Kischova 12, 1+2, standard, č. b. 7
T. P., A. Poledníka 1

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 38
B. G., Jubilejní 9

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 35
V. S., Na Lánech 96, Ostrava-Nová Ves

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 51
B. Z., V. Košaře 1

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 47
H. T., Výhradní 10, Ostrava-Kunčice
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 práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr.
Karlem  Sibinským, dle důvodové zprávy

JUDr. M. K.

B. G., Jubilejní 9, č. b. 3

II.

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

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 72
B. D., Provaznická 75

P. Lumumby 23, 1+2, standard, č. b. 10
F. S., Volgogradská 38

3523/70  
42

Pronájem části nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části  nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, a to v pavilonu
tělocvičny 1. N. P.:
- id. 1/2  vstupní chodby - společných prostor o výměře 4,95 m2
občanskému sdružení Gymnastický klub Vítkovice., se sídlem 29. dubna 256/33, Ostrava-Výškovice, IČ:
61988871,  na dobu určitou 11 let, tj. do 31.12.2023, s výší nájemného 149,11 Kč/m2/rok, s účinností od
01.05.2013, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku nájemní smlouvy

3524/70  
43

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

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

A. Š., Petruškova 16, č. b. 7
B. D., Mňukova 24, č. b. 34
B. P., Provaznická 32, č. b. 15
B. E., Čujkovova 31, č. b. 55
B. J., Plzeňská 10, č. b. 92
B. P., Volgogradská 117, č. b. 1
D. M., Jižní 11, č. b. 10
D. N., Čujkovova 29, č. b. 84
D. A., Zlepšovatelů 50, č. b. 5
F. R., Horní 29, č. b. 21
F. Š. a F. M., Markova 16, č. b. 8
G. D., Provaznická 32, č. b. 3
G. L., Františka Formana 55, č. b. 2
G. S., Výškovická 153, č. b. 26
H. L., Vaňkova 46, č. b. 22
H. R., Františka Formana 28, č. b. 22
H. K., Plzeňská 8, č. b. 9
H. M., U Studia 1, č. b. 15
H. V., Václava Košaře 5, č. b. 39
Ch. J., Plzeňská 8, č. b. 64
J. L., Břenkova 7, č. b. 14
J. B., Průkopnická 3, č. b. 10
K. P., Dr. Šavrdy 19, č. b. 13
K. V., Zlepšovatelů 64, č. b. 1
K. H., Dr. Šavrdy 19, č. b. 10
K. T. a K. I., Provaznická 32, č. b. 21
K. K., Čujkovova 29, č. b. 69
K. M., Provaznická 32, č. b. 10
K. D., Svornosti 7, č. b. 2
K. V., Dr. Šavrdy 9, č. b. 13
K. V., Provaznická 32, č. b. 16
K. M., Václava Košaře 1, č. b. 23
L. M. a L. N., Výškovická 151, č. b. 35
L. Z., Čujkovova 29, č. b. 26
M. S., Horymírova 123, č. b. 40
M. D., Jubilejní 47, č. b. 2
M. D., Svornosti 47, č. b. 11
M. J., Jana Škody 7, č. b. 23
O. E., Odborářská 68, č. b. 10
O. M., U Studia 1, č. b. 36
O. M., U Studia 1, č. b. 44
P. N., Horymírova 14, č. b. 76
P. J., Horymírova 125, č. b. 78
P. S. a P. J., Horymírova 4, č. b. 27
P. E., Pavlovova 71, č. b. 31
P. M., Volgogradská 139, č. b. 10
P. K. a P. P., Václava Košaře 5, č. b. 30
P. M., Čujkovova 29, č. b. 21
P. J., Čujkovova 31, č. b. 13
R. M., Čujkovova 32, č. b. 83
S. J., Rodimcevova 16, č. b. 1
S. P., Edisonova 11, č. b. 3
S. P., Zlepšovatelů 10, č. b. 5
S. J., Bohumíra Četyny 2,  č. b. 47
S. E. a S. D., Rodimcevova 29, č. b. 5
S. E., Provaznická 32, č. b. 4
S. L., Bedřicha Václavka 3, č. b. 21
Š. J., Tylova 4, č. b. 56
Š. J., Jubilejní 62, č. b. 8
Š. V., Jana Škody 1, č. b. 10
T. K., Patrice Lumumby 21, č. b. 1
T. R., Zlepšovatelů 64, č. b. 5
U. P., Čujkovova 32, č. b. 36
V. J., Výškovická 184, č. b. 4
V. I., Výškovická 157, č. b. 40
V. M., Letecká 13, č. b. 4
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V. R., Čujkovova 32, č. b. 62
W. M. a W., Bedřicha Václavka 1, č. b. 15
Z. T., Jubilejní 62, č. b. 12
Z. D., Čujkovova 32, č. b. 29

3525/70  
44

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2012

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s vyhodnocením správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2012 dle jednotlivých
spravovaných lokalit DaBF
2) s převodem  výsledku hospodaření r. 2012 ve výši 138.085.157,73 Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení na účet 432 - neuhrazený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
3)  s odvodem výsledku hospodaření ve výši 66.495.791,79 Kč do rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih
4) s ponecháním neodvedené části výsledku hospodaření r. 2012 ve výši 1.329.365,94 Kč na účtu 432 -
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
5) s odvodem daně z příjmů z hospodářské činnosti za r. 2012 ve výši 32.390.060,- Kč do rozpočtu
Městského obvodu Ostrava-Jih
v rozsahu předloženého materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

3526/70  
45

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy na objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/
Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části střechy objektu na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce o výměře 12
m2 za účelem provozování telekomunikačního zařízení s přívodním elektronapájecím kabelem jako přípojky
na rozvodnou síť, na dobu určitou 5 let, s výši nájmu 70.000,- Kč ročně bez DPH

3527/70  
46

Žádost o prominutí nájemného za pronájem garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout nájemné za pronájem garáže č. 8 v obytném domě na ul. Provaznická 1647/32 v Ostravě-
Hrabůvce nájemkyni paní V. M., trvale bytem Petruškova 2763/14, Ostrava-Zábřeh z důvodu nemožnosti
jejího užívání dle důvodové zprávy

3528/70  
47

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu dle důvodové zprávy

1)
A. K.
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

P. O.
Jubilejní 34, Ostrava-Hrabůvka

2)
I. P.
Jana Škody 9, Ostrava-Dubina

V. M.
Václava Košaře 4, Ostrava-Dubina

3529/70  
48

Návrh na rozšíření Jižních listů - změna smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/012/4/11 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava,
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Městským obvodem Ostrava–Jih se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 00845451, jako
objednatelem a společností Strategic Consulting s.r.o. se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10, IČ
25792920, jako zhotovitelem dle předloženého návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/012/4/11 a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 22. 04. 2013

3530/70  
49

Návrh na změnu smlouvy se společností FABEX MEDIA s.r.o. - úprava DPH

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/044/01/08 mezi statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava–Jih se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 00845451, jako objednatelem
a společností FABEX MEDIA s.r.o. se sídlem Ostrava – Přívoz, Kosmova 651/16, PSČ 702 00, IČ 26849976,
jako zhotovitelem dle předloženého návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/044/01/08 a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 30. 04. 2013

3531/70  
50

Příspěvek na čipování psů - darovací smlouvy

Rada městského obvodu

ukládá

Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, aby prostřednictvím odboru výstavby a životního prostředí
rozhodoval o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih a chovateli psa s trvalým bydlištěm na území města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih,
jejichž předmětem bude poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200,- Kč na označení psa čipem za
současného splnění podmínek uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

že darovací smlouvy uvedené v bodě 1 tohoto usnesení budou podepisovat zaměstnanci statutárního města
Ostravy zařazení do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru výstavby a životního prostředí Ing.
Jakub Nitra nebo Ing. Radomíra Hudečková.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2013

3532/70  
51

Změna organizačního řádu

Rada městského obvodu

schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností od
12. 4. 2013
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 12. 04. 2013

3533/70  
52

Odvolání a jmenování členů likvidační komise

Rada městského obvodu

odvolává

stávající předsedkyni a členy likvidační komise s účinností od 11. 4. 2013
jmenuje

s účinností od 12. 4. 2013 likvidační komisi ve složení:
- předseda:
Ing. Iva Halamíčková, odbor vnitřních věcí
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- členové:
Zdeňka Kročová, odbor vnitřních věcí
Ing. Zdeňka Libicová, odbor financí a rozpočtu
Renata Kroupová, oddělení školství a kultury
Ing. Blažena Kotulková, odbor majetkový
JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní
Yveta Krainová, oddělení informační systém

3534/70  
53

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 750 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2012)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 5, § 3900, pol. 5493, UZ 11 o 750 tis. Kč

3535/70  
54P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v p
znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020
Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 19.13
„Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les“ dle § 86 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 19.13
Termín: 19. 04. 2013

3536/70  
55

Žádost - řešení výstavby na ul. Kotlářova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Mgr. Věry Filipi, Ph.D. a pí Moniky Hlavaté ve věci výstavby obytného domu, zdravotního střediska a
parkoviště na ul. Kotlářova, adresované zastupitelstvu městského obvodu, včetně návrhu odpovědi
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít dopis Mgr. V. F., Ph.D. a pí M. H. ve věci výstavby obytného domu,
zdravotního střediska a parkoviště na ul. Kotlářova včetně odpovědi na vědomí

3537/70  
56

Návrh na změnu smlouvy se společností ABAS IPS Management s.r.o. - úprava DPH

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. FO 038/99 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava–Jih se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 00845451, jako objednatelem
a společností ABAS IPS Management s.r.o. se sídlem Ostrava, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, IČ 25842811,
jako poskytovatelem dle předloženého návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. FO 038/99 a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 30. 04. 2013

3538/70  
OR

Žádost o vykonání obřadu

Rada městského obvodu

souhlasí

aby RSDr. Oldřich Jakubek  dne 11. 5. 2013 vykonal slavnostní obřad u příležitosti Zlaté svatby manželů K.
a RSDr. P. H.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

10 Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú.Dubina u Ostravy, ul. E.Podgorného

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 73/43 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
E.Podgorného ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře
2 x 13 m2 za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
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