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Ostrava-Jih

Bc. Radim Miklas

místostarosta
Městského obvodu
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Přehled usnesení 8. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 3.2.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0245/8 1. Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2011 ( Mgr. Karel Sibinský ,
starosta )

0246/8 2. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0247/8 3. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0248/8 4. Vyhodnocení plánu následných finančních a veřejnosprávních kontrol za rok 2010 ( Mgr. Karel
Sibinský , starosta )

0249/8 5. Přehled uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia, za období červenec-prosinec 2010. ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0250/8 6. Příprava, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci "Oprava cyklostezky trasa
"A"-Ostrava-Jih" ( Ing. Pavel Planka , místostarosta )

0251/8 7. Pronájem bytu, pronájem bytu v domě na ul. Klegova 21, uzavření smlouvy o ubytování ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0252/8 8. Pronájem bytu č. 13 na ul. Tarnavova 6 výběrovým řízením na základě uzavření dohody o
přistoupení k dluhu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0253/8 9. Pronájem bytu č. 54 na ul. V. Košaře 1 výběrovým řízením na základě uzavření dohody o
přistoupení k dluhu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0254/8 10. Pronájem bytů výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0255/8 11. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 20, O.-Zábřeh ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0256/8 12. Zajištění přístřeší, zrušení výpovědi ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0257/8 13. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0258/8 14. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu bytu ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0259/8 15. Pronájem volného místa v krytém stání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0260/8 16. Směna míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0261/8 17. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0262/8 18. Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením stavebních prací v provozovně
Fitness a Pizzerie Fontána v budově Domu služeb na ulici Horní 1492/55 v Ostravě - Hrabůvce u
nájemkyně paní Radky Novobilské ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0263/8 19. Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská - doplnění usnesení č. 0117/3 ze dne
9.12.2010 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0264/8 20. Pronájem části pozemku poz. parc. č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0265/8 21. Pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0266/8 22. Pronájem pozemku, k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0267/8 23. Pronájem pozemku pod stávajícími garážemi, parc.č.st. 2961/1, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0268/8 24. Pronájem pozemku pod stávajícími garážemi, parc.č.st. 2956/1, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0269/8 25. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0270/8 26. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0271/8 27. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0272/8 28. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Volgogradská x Svornosti ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0273/8 29. Ukončení smlouvy na pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka a zveřejnění záměru na
pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0274/8 30. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr.
Nováka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0275/8 31. Výpůjčka pozemků v Ostravě-Zábřehu jako součást investičního záměru „Modernizace kina
Luna“ ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0276/8 32. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0277/8 33. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0278/8 34. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Souhlas se změnou užívání stavby v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rýparova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0279/8 35. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 1 (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0280/8 36. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 2 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0281/8 37. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0282/8 38. Žádost o svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Drůbeží x Koncová ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0283/8 39. Žádost o svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulice Proskovická ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0284/8 40. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby
a zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0285/8 41. Doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvková organizace ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0286/8 42. Postoupení pohledávky ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0287/8 43. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0288/8 44. Zásady vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny
Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0289/8 45. Změna hodnot movitého majetku svěřeného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3
ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0290/8 46. Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací škol, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0291/8 47. Změna doby pronájmu nájemní smlouvy uzavřené s Gymnastickým klubem Vítkovice ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0292/8 48P. Přiznání specializačního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0293/8 49P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za IV. čtvrtletí 2010 Majetkové správy Ostrava-Jih, p.o. ( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená
zastupováním odboru právního )

0294/8 50P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 62 ( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená zastupováním
odboru právního )

0295/8 51P. Oznámení ZŘ (podlimitní VZ na stavební práce, otevřené řízení dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o
VZ, v platném znění a části III. Zásad) - "Ekotermo - Ostrava Jih" ( Ing. Bc. Natalia Mlynková ,
pověřená zastupováním odboru právního )
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0296/8 52P. "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, domy Letecká
12,14" - dodatek č.1 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0297/8 53. Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0245/8
1

Kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kalendář příjmů a výdajů rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2011

0246/8
2

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská
v Ostravě-Hrabůvce

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 14
D. K., bytem U Nové školy 77, Ostrava-Hrabůvka

0247/8
3

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách za období od 1.10.2010 do 31.12.2010

0248/8
4

Vyhodnocení plánu následných finančních a veřejnosprávních kontrol za rok 2010

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Vyhodnocení plánu následných finančních a veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2010
 zaměstnanci referátu kontroly oddělení kontroly a interního auditu.

0249/8
5

Přehled uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia, za období červenec-prosinec 2010.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia, za období červenec - prosinec 2010.

0250/8
6

Příprava, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci "Oprava cyklostezky trasa
"A"-Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

schvaluje

přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt "Oprava cyklostezky trasa "A"-Ostrava-Jih" v
rámci poskytovaného příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro rok 2011

žádá

starostu městského obvodu o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech příloh dle bodu 1
tohoto usnesení na akci "Oprava cyklostezky trasa "A"-Ostrava-Jih" v rámci Pravidel pro
poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu SFDI pro rok 2011

schvaluje
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podání žádosti o zajištění finančních prostředků v případě úspěšnosti projektu na akci "Oprava
cyklostezky trasa "A"-Ostrava-Jih" u SMO z kapitálového rozpočtu. Celkový finanční závazek v
roce 2011 bude ve výši 8 855  tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo i spolufinancování
SMO v předpokládané výši 3 687 tis Kč na rok 2011.

0251/8
7

Pronájem bytu, pronájem bytu v domě na ul. Klegova 21, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

I.

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 80
K. M., Abramovova 14

II.

Dr. Šavrdy 15, 0+2, standard, č. b. 6
G. I., Výškovická 156 a G. R., Hl. třída 89/557, Ostrava-Poruba

rozhodla

III.

1)

o zrušení části usnesení č. 5758/110 ze dne 26.08.2010, bod V. ve znění:

"o pronájmu bytu na dobu neurčitou

Klegova 21, 1+1, I. kat., č. b. 9
R. D., Jilešovice 18E, Háj ve Slezsku"

2)

o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Klegova 21, 1+1, standard, č. b. 9
S. B., Gerasimovova 30

IV.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou, dle důvodové zprávy

v ubytovně na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice, místnost č. 8
K. M., V. Jiřikovského 24

0252/8
8

Pronájem bytu č. 13 na ul. Tarnavova 6 výběrovým řízením na základě uzavření dohody o
přistoupení k dluhu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

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

0253/8
9

Pronájem bytu č. 54 na ul. V. Košaře 1 výběrovým řízením na základě uzavření dohody o
přistoupení k dluhu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 54
M. J., Hasičská 48
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0254/8
10

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Svornosti 16, 1+2, standard, č. b. 5
K. M., Horní 3

Volgogradská 90, 1+2, standard, č. b. 2
K. P., Závodní 26

rozhodla

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

II.

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 70
Ing. G. A., B. Četyny 1

0255/8
11

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 20, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Volgogradská 2462/20 v
Ostravě-Zábřehu o velikosti 55,24 m2 paní S. Š., B. Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les, IČ:
74907433, za účelem provozování nehtové modeláže, manikúry, pedikúry a doplňkového
prodeje nehtové kosmetiky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší
nájemného 500,- Kč/m2/rok

0256/8
12

Zajištění přístřeší, zrušení výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

S. M., P. Lumumby 2

II.

o zrušení výpovědi ze společného nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Š. K., Dr. Šavrdy 15 a B. K., Dr. Šavrdy 15, č. b. 4

0257/8
13

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
J. N.
Zlepšovatelů 30, Ostrava-Hrabůvka

M. W.
B. W.
Aloise Gavlase 34, Ostrava-Dubina
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2)
P. S.
Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

R. K.
Volgogradská 26, Ostrava-Zábřeh

0258/8
14

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Svornosti 16, 1+2, standard, č. b. 3
V. S., Svornosti 16, Ostrava-Zábřeh

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 51
J. H., Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh

B. Václavka 1, 1+3, standard, č. b. 15
M. W. a M. W., B. Václavka 1, Ostrava-Bělský Les

0259/8
15

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 45, PP na ul. B. Četyny panu J. F.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH

0260/8
16

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa pana O. S., který je v současné době nájemcem boxu č. 02 v
krytém stání v PO 33, PP na ul. Vl. Vlasákové za parkovací místo v boxu č. 09 v krytém stání
v PO 33, PP na ul. Vl. Vlasákové, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 02 v krytém stání v PO 33, PP na ul.
Vl. Vlasákové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného
800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0261/8
17

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 05, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan R. H.,
- PO 01, box č. 50, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. R.,
- PO 33, box č. 35, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan B. K.l,
- PO 41, box č. 30, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan O. Š.,
- PO 41, box č. 50, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. J., dle
důvodové zprávy

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 56, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. D.,
- PO 33, box č. 81, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan I. O., dle
důvodové zprávy
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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

0262/8
18

Započtení vynaložených nákladů spojených s provedením stavebních prací v provozovně
Fitness a Pizzerie Fontána v budově Domu služeb na ulici Horní 1492/55 v Ostravě -
Hrabůvce u nájemkyně paní R. N.

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s usnesením rady městského obvodu č. 4308/79 ze dne 13.08.2009 o provedení
zápočtu skutečně vynaložených nákladů nájemkyní paní R. N., se sídlem Závodní 924/39,
Ostrava - Hrabůvka, na stavební práce v nebytových prostorách Fitness a Pizzerie Fontána v
budově Domu služeb na ulici Horní 1492/55 v Ostravě - Hrabůvce, v celkové výši 850.000,- Kč
vč. DPH do nájemného

ukládá

vedoucí majetkového odboru Bc. Drahomíře Hanzelkové zohlednit zápočet v nájemních
vztazích.

0263/8
19

Prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská - doplnění usnesení č. 0117/3 ze dne
9.12.2010

Rada městského obvodu

doplňuje

své usnesení č. 0117/3 ze dne 9.12.2010, kterým

souhlasila s prodejem části pozemku p.p.č. 199/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Hrabůvka, odděleného geometrickým plánem č. 1166-77/2010   a nově označeného jako
p.p.č. 199/35 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Moravská, do SJM  F. a L. S., oba bytem Moravská 680/3, Ostrava – Hrabůvka, za cenu  ve
výši  1.800,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku, větou:

a to ve výši 50% těchto nákladů, tj. ve výši 3.660,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu doplnit své usnesení č. 73/2 ze dne 16.12.2010, kterým
rozhodlo  o úplatném převodu části pozemku p.p.č. 199/23 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Hrabůvka, odděleného geometrickým plánem č. 1166-77/2010   a nově označeného
jako p.p.č. 199/35 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Moravská, do SJM  F. a L. S., oba bytem Moravská 680/3, Ostrava – Hrabůvka, za cenu  ve
výši  1.800,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za
vypracování geometrického plánu a znaleckého posudku, větou:

a to ve výši 50% těchto nákladů, tj. ve výši 3.660,- Kč

0264/8
20

Pronájem části pozemku poz. parc. č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku poz. parc. č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka u školy na ulici Mjr. Nováka
34/1455 o výměře 680 m2 společnosti Vyšší odborná škola SOKRATES, s.r.o., se sídlem
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 1455/34, IČ: 27731073 za účelem užívání jako oddechová
zóna pro studenty, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 1000
Kč za rok.

0265/8
21

Pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

rozhodla
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o pronájmu  části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha - zeleň  v k.ú. Hrabůvka, ul.Oráčova, o
výměře 2 x 12 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu
Ostrava - Jih,  za účelem  užívání parkovacích stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH žadatelům:
panu J. S., bytem Bělská 25,  Ostrava - Hrabová
panu T. H., bytem Oráčova 5, Ostrava - Hrabůvka

0266/8
22

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

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0122/3 ze dne 9.12.2010

a

rozhodla

pronajmout pozemek v majetku Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, a to část p.p.č. 270/2 (nově dle GP p.p.č. 270/25) ostatní plocha, ostatní
komunikace,  v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická,  o výměře    12,5 m2,  za účelem užívání  
parkovacích stání  (označených čísly 35 až 48),  u dokončených obytných domů A4 a  A5, za
cenu 45,- Kč/m2/ročně, bez DPH, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,   níže
uvedeným uživatelům :
parkovací stání  č. 43 - S. E., Provaznická 22/1644, Ostrava - Hrabůvka
                            č. 48 - T. J., Provaznická 20/1643, Ostrava - Hrabůvka
                            č. 42 - G.  L. , Provaznická 22/1644, Ostrava - Hrabůvka

0267/8
23

Pronájem pozemku pod stávajícími garážemi, parc.č.st. 2961/1, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

pronajmout pozemek parc.č.st. 2961/1 o celkové výměře 228 m2, v majetku Statutárního
města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, pod
stávajícími patrovými garážemi v cizim vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnické podíly na budově číslo evidenční 16 o velikosti:
jednotka č. 16/477 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/479 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/480 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/481 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/486 - podíl 1554/38594, tj.   9,18 m2
jednotka č. 16/488 - podíl 1619/38594, tj.   9,58 m2
jednotka č. 16/489 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
jednotka č. 16/491 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
jednotka č. 16/492 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
jednotka č. 16/494 - podíl 1690/38594, tj.   9,98 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v loklaitě Rudná-Pavlovova, Stavebnímu bytovému družstvu Nová
huť, se sídlem na ul. Hýlova 40, Ostrava-Výškovice;

2) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1475/38594, tj. 8,72 m2, jednotka č. 16/476 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní D. P., bytem Staňkova 224/27, Ostrava-Výškovice;

3) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/478 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní MUDr. J. K., bytem Belikovova 1515/3, Ostrava-Zábřeh;

4) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/482 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu J. K. a paní M. K., bytem Cholevova 1453/19, Ostrava-Hrabůvka;

5) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/483 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu P. V., bytem Mitušova 947/21, Ostrava-Hrabůvka;

6) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/484 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu J. D., bytem Volgogradská 2516/65, Ostrava-Zábřeh;

7) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/483 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-

9 z 21



Pavlovova, panu P. V., bytem Mitušova 947/21, Ostrava-Hrabůvka;

8) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1554/38594, tj. 9,18 m2, jednotka č. 16/485 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům P. V. a A. V., bytem Písečná 2921/5, Ostrava-Zábřeh;

9) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1441/38594, tj. 8,52 m2, jednotka č. 16/487 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům J. L. a J. L., bytem Vietnamská 1488/4, Ostrava-Poruba;

10) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/490 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní K. T., bytem Pavlovova 1503/45, Ostrava-Zábřeh;

11) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/493 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům V. Z. a M. Z., bytem J. Matušky 10/28, Ostrava-Dubina;

12) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu M. Č., bytem Tlapákova 1251/6, Ostrava-Hrabůvka;

13) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/496 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům Mgr. J. K. a Mgr. S. K., bytem  Volgogradská 2510/105, Ostrava-
Zábřeh;

14) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1690/38594, tj. 9,98 m2, jednotka č. 16/497 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, manželům O. H. a J. H., bytem Volgogradská 2373/157, Ostrava-Zábřeh;

15) pozemek parc.č.st. 2961/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 16 o velikosti
1619/38594, tj. 9,58 m2, jednotka č. 16/499 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu J. B. a paní A. B. ,bytem Krestova 1301/21, Ostrava-Hrabůvka.

0268/8
24

Pronájem pozemku pod stávajícími garážemi, parc.č.st. 2956/1, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č.st. 2956/1 o celkové výměře 225 m2, v majetku Statutárního
města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, pod
stávajícími patrovými garážemi v cizim vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnické podíly na budově číslo evidenční 21 o velikosti:
jednotka č. 21/596 - podíl 1619/37724, tj.   9,65 m2
jednotka č. 21/597 - podíl 1690/37724, tj. 10,08 m2
jednotka č. 21/599 - podíl 1690/37724, tj. 10,08 m2
jednotka č. 21/600 - podíl 1601/37724, tj.   9,55 m2
jednotka č. 21/601 - podíl 1690/37724, tj. 10,08 m2
jednotka č. 21/603 - podíl 1690/37724, tj. 10,08 m2
jednotka č. 21/604 - podíl 1601/37724, tj.   9,55 m2
jednotka č. 21/605 - podíl 1690/37724, tj. 10,08 m2
jednotka č. 21/606 - podíl 1601/37724, tj.   9,55 m2
jednotka č. 21/607 - podíl 1619/37724, tj.   9,70 m2
jednotka č. 21/609 - podíl 1554/37724, tj.   9,26 m2
jednotka č. 21/610 - podíl 1469/37724, tj.   8,76 m2
jednotka č. 21/611 - podíl 1554/37724, tj.   9,26 m2
jednotka č. 21/612 - podíl 1469/37724, tj.   8,76 m2
jednotka č. 21/613 - podíl 1554/37724, tj.   9,26 m2
jednotka č. 21/614 - podíl 1469/37724, tj.   8,76 m2
jednotka č. 21/616 - podíl 1469/37724, tj.   8,76 m2
jednotka č. 21/617 - podíl 1554/37724, tj.   9,26 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-Pavlovova, Stavebnímu bytovému družstvu Nová
huť, se sídlem na ul. Hýlova 40, Ostrava-Výškovice;

2) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 21 o velikosti
1601/37724, tj. 9,55 m2, jednotka č. 21/598 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu Ing. P. Š., bytem Družstevní 1118, Brušperk 739 44;

3) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 21 o velikosti
1601/37724, tj. 9,55 m2, jednotka č. 21/602 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní J. Ž., bytem Provaznická 1101/92, Ostrava-Hrabůvka;

4) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 21 o velikosti

10 z 21



1475/37724, tj. 8,80 m2, jednotka č. 21/608 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní D. V., bytem Gen. Sochora 1260/27, Ostrava-Poruba;

5) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 21 o velikosti
1554/37724, tj. 9,26 m2, jednotka č. 21/615 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu  P. Ch., bytem M. Fialy 247/3, Ostrava-Dubina;

6) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 21 o velikosti
1469/37724, tj. 8,76 m2, jednotka č. 21/618 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, paní H. Ž., bytem Břustkova 589/23, Ostrava-Výškovice;

7) pozemek parc.č.st. 2956/1, spoluvlastnický podíl na budově číslo evidenční 21 o velikosti
1441/37724, tj. 8,60 m2, jednotka č. 21/619 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v lokalitě Rudná-
Pavlovova, panu O. V., bytem Korandova 1149/8, Ostrava-Stará Bělá.

0269/8
25

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby plynové přípojky  na pozemku  p.p.č.311/2 ostatní
plocha – zeleň , v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeném
Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č.311/2 ostatní plocha –
zeleň, v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeném Městskému
obvodu Ostrava – Jih.,   za účelem stavby plynové přípojky v celkové délce  11bm pro akci
"Nádstavba výměníku K2 pro dvě bytové jednotky U Prodejny 1139/1, Ostrava - Hrabůvka"
 pro investora  pana Libora Honuse, bytem Horní 27/649, Ostrava - Hrabůvka, za úplatu
 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 400,- 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 plynové přípojky
b) vstupováním a vjížděním na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním plynové přípojky a to
vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem pylnové přípojky   pro stavbu
"Nádstavba výměníku K2 pro dvě bytové jednotky U Prodejny 1139/1, Ostrava - Hrabůvka"
 pro pro investora  pana Libora Honuse, bytem Horní 27/649, Ostrava - Hrabůvka, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu.

0270/8
26

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek  p.p.č. 376/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění přípojky NNk v rámci
akce "Ostrava, Samaritánská, Zeman art, NNk" pod povrchem dotčeného pozemku v délce
 105 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č. 376/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění přípojky NNk pod povrchem
dotčeného pozemku v délce  105 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH ve
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zpevněné ploše a za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, 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

0271/8
27

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň a
p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova,
 které jsou v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění stavby sítě elektronických komunikací v rámci akce „Dopravní kamerový
systém, křižovatka Výškovická x Pavlovova“ v délce  35 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 783/2 ostatní plocha,
zeleň a p.p.č. 783/8 ostatní plocha, zeleň v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
stavby  sítě elektronických komunikací v rámci akce „Dopravní kamerový systém, křižovatka
Výškovická x Pavlovova“ v délce 35 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro společnost
OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, za úplatu 350,-
Kč/bm bez DPH, v ostatní ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše

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

a

souhlasí

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

0272/8
28

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 1095/18 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1236/2 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1236/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Volgogradská x Svornosti,  které jsou
v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění stavby sítě elektronických komunikací v rámci akce „Dopravní kamerový systém,
křižovatka Výškovická x Volgogradská x Svornosti“ v délce  50 bm

a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky 1095/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 1236/2 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1236/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  sítě elektronických
komunikací v rámci akce „Dopravní kamerový systém, křižovatka Výškovická x Volgogradská
x Svornosti“ v délce 50 bm pod povrchem dotčených pozemků,  pro společnost OVANET a.s.,
IČ: 25857568, se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, za úplatu 350,- Kč/bm bez DPH, v
ostatní ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše

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

a

souhlasí

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

0273/8
29

Ukončení smlouvy na pronájem části pozemků v k.ú. Hrabůvka a zveřejnění záměru na
pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení  smlouvy na pronájem části pozemků pro zřízení a užívání parkovacích stání
dohodou dnem 31.1.2011

1. Ing. L. Š., bytem Krakovská 1105/7, Ostrava - Hrabůvka, nájemní smlouva č.
7/017/675/10
2. Ing. P. T., Ph.D., bytem Krakovská 1105/7, Ostrava - Hrabůvka, nájemní smlouva č.
7/014/676/10
3. Ing. J. V.k, bytem Mjr. Nováka 25, Ostrava - Hrabůvka, nájemní smlouva č. 7/014/689/10

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 ostaní plocha - zeleň v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava -
Jih, ul. Krakovská, o výměře 2 x 12 m2,   za účelem zřízení a užívání parkovacích stání ( č. 2.
a 3.) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0274/8
30

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr.
Nováka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2/a/197/06/Bie ze dne 6.4.2006, o
pronájmu části pozemku p.p.č. 463/6 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, o výměře 111 m2,
za účelem provozování prodejního stánku potravin, tiskovin a zeleniny, s těmito změnami:
- dobu určitá se mění na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
- výše nájmu se zvyšuje na 240,- Kč /m2/rok s účinností od 1.4.2011
za podmínky provedení estetizace okolí a prodejního stánku do 31.5.2011

0275/8
31

Výpůjčka pozemků v Ostravě-Zábřehu jako součást investičního záměru „Modernizace kina
Luna“

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit části pozemků poz. parc. č. 1237/19, poz. parc. č. 654/80, poz. parc. č. 654/78, poz.
parc. č. 1237/15 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, o výměře cca 2000 m2 v rozsahu dle snímků
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přiložených k důvodové zprávě za účelem opravy a zřízení parkovacích míst společností
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ 26893223, na dobu
určitou 15 let.

0276/8
32

Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.p.č. 2980/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 245 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje výše
uvedeného pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřeného Městskému obvodu
Ostrava-Jih.

0277/8
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú.
Hrabůvka, o výměře 2 x 3 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih,  za účelem opravy vstupů,  rozšíření venkovního schodiště a
vybudování a užívání bezbariérového přístupu k obytným domům na ul. Krakovská  č. 1105/7
a 1106/9

0278/8
34

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Souhlas se změnou užívání stavby v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rýparova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 623/88 ostatní plocha o výměře 9 m2 v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rýparova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání přístupu ke stánku rychlého
občerstvení bez prodeje alkoholických nápojů

a

nesouhlasí

se změnou užívání drobné stavby kotců pro psy umístěné na pozemku p.p.č. 632/15 zahrada v
k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana Zdeňka Miklase, bytem Rýparova 11, Ostrava -
Zábřeh,  z drobné stavby kotců pro psy  na stánek rychlého občerstvení, dle důvodové zprávy

0279/8
35

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. p. č. 458/7 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání jako zahrádky, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou

0280/8
36

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku  p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú.
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Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem oplocení a užívání jako zahrádky, na dobu
neurčitou s roční výpovědní lhůtou

0281/8
37

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v 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 (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 2364, zast. pl. o výměře 19 m2, lokalita U Výtopny;
2) pozemek parc.č.st. 2373, zast. pl. o výměře 19 m2, lokalita U Výtopny;
3) pozemek parc.č.st. 2636, zast. pl. o výměře 18 m2, lokalita U Výtopny;
4) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/14, zast. pl. o výměře 21 m2, lokalita Rudná-Pavlovova

0282/8
38

Žádost o svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Drůbeží x Koncová

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením pozemků parc.č. 841/2 zahrada o výměře 355 m2, parc.č. 841/3 zahrada o
výměře 361 m2, parc.č. 841/4 zahrada o výměře 344 m2, parc.č. 841/5 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 24 m2, parc.č. 841/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, parc.č.
841/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic
Drůbeží x Koncová, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, za účelem projednání žádosti o
odkup dotčených pozemků a části okolních pozemků

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření výše uvedených pozemků

0283/8
39

Žádost o svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulice Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením pozemků parc.č. 883/5 orná půda o výměře 6381 m2 a parc.č. 885/8 orná půda o
výměře 792 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulice Proskovická, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření výše uvedených pozemků

0284/8
40

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním
stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku  p.p.č. 613/12  ostatní plocha, jiná plocha  o
výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,  za účelem umístění trafostanice

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje částí pozemku
 p.p.č. 613/12  ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na
prodej části dotčeného pozemku
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a

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č.  613/12 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 613/92 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/94 ostatní plocha, jiná plocha   v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění staveb přípojky VN o výměře  80 bm a přípojky NN v délce
130 bm pod povrchem dotčených pozemků

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č.  613/12 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/92 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/94 ostatní plocha, jiná
plocha   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění staveb přípojky VN o výměře  80 bm a
přípojky NN v délce 130 bm, pro ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH v  ostatní ploše a 400,- 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 přípojek VN a NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojek VN a NN,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, 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

0285/8
41

Doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvková organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s doplněním a úplným zněním zřizovací listiny Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická
64, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit doplnění a úplné znění zřizovací listiny
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace dle důvodové
zprávy.

0286/8
42

Postoupení pohledávky

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 8. schůze rady materiál č. 42, týkající se postoupení pohledávky Mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

0287/8
43

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 2 615,- Kč hračky pro MŠ od Občanského sdružení Mráček, ZŠ a MŠ
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Březinova 52, Ostrava-Zábřeh

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 15 000,- Kč látky pro interiérové stínění od firmy Isotra a.s. Bílovecká
2411/1, Opava.

0288/8
44

Zásady vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře

Rada městského obvodu

bere na vědomí

opravu Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře dle důvodové zprávy.

0289/8
45

Změna hodnot movitého majetku svěřeného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č.
3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

hodnoty  movitého majetku svěřeného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2010 níže
uvedeným příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1

souhlasí

se změnou úplného znění  přílohy  č. 3 ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství
a kultuře, jejichž zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže
uvedeným příspěvkovým organizacím:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu úplného znění přílohy č. 3
 zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře  výše uvedených
příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.
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0290/8
46

Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací škol, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisových plánů na rok 2011  Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizaci,  Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizaci a Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci
dle důvodové zprávy

0291/8
47

Změna doby pronájmu nájemní smlouvy uzavřené s Gymnastickým klubem Vítkovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně doby pronájmu sjednané v nájemní smlouvě č. 2/b/014/797/05 uzavřené s
občanským sdružením Gymnastický klub Vítkovice, se sídlem 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice
na pronájem tělocvičny v budově na ulici 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice z doby určité 5 let
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0292/8
48P

Přiznání specializačního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu se "Zásadami pro stanovení
příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih" přiznání specializačního příplatku řediteli Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy

zmocňuje

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

0293/8
49P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí 2010 Majetkové správy Ostrava-Jih, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez
DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Majetkové správy Ostrava-Jih, 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

0294/8
50P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 62

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 05.11 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 62" v
otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních
smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
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2. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Vladimír Sýkora, odbor investiční (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

vedoucí oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní
veřejné zakázky VZ 05.11 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
o dílo

0295/8
51P

Oznámení ZŘ (podlimitní VZ na stavební práce, otevřené řízení dle § 27 zák. č. 137/2006
Sb., o VZ, v platném znění a části III. Zásad) - "Ekotermo - Ostrava Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

zadat podlimitní veřejnou zakázku  VZ 01.11 na stavební práce  "Ekotermo - Ostrava Jih"  dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Petr Dorociak, odbor právní

ukládá

Ing. Natalii Mlynkové, pověřené zastupováním odboru právního

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 01.11

Termín: 30.6.2011

0296/8
52P

"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, domy
Letecká 12,14" - dodatek č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/044/10 na realizaci stavby "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, domy Letecká 12,14" ,kterým
se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a
neprovádění některých prací se zhotovitelem Bytostav Poruba a.s., se sídlem Dělnická 382,
708 00 Ostrava-Poruba a kterým se navyšuje cena díla o 18174,20 Kč vč. DPH.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/044/10
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Termín: 7.2.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/044/10 a předložit jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 8.2.2011

0297/8
53

Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.,IČ: 26813335, se sídlem Ostrava,
Svinov, Nad Porubkou 838

a

nesouhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby zpevněné plochy  příjezdu o výměře 58 m2 na
pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro
společnost  TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.,IČ: 26813335, se sídlem Ostrava, Svinov,
Nad Porubkou 838, která je zároveň investorem stavby

a

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem část pozemku p. p. č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře
58 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

ukládá

místostarostovi Ing. Plankovi ve spolupráci s odborem dopravy a komunálních služeb připravit
řešení ke  zlepšení dopravní situace v dané lokalitě
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