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Přehled usnesení 81. schůze Rady městského obvodu, ze dne 22. 8. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4038/81 1. Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2013 (František Dehner, místostarosta)

4039/81 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (František Dehner, místostarosta)

4040/81 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (František Dehner, místostarosta)

4041/81 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (František Dehner, místostarosta)

4042/81 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (František Dehner, místostarosta)

4043/81 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (František Dehner, místostarosta)

4044/81 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (František Dehner, místostarosta)

4045/81 8. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (František Dehner, místostarosta)

4046/81 9. Rozpočtové opatření č. 8 (František Dehner, místostarosta)

4047/81 10. Návrh rozpočtového opatření č. 9 (František Dehner, místostarosta)

4048/81 11. Náhrada škody (František Dehner, místostarosta)

4049/81 12. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (František Dehner, místostarosta)

4050/81 13. Stanovisko k návrhu změny Statutu - variantní řešení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4051/81 14. Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Podpora standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih"
(František Dehner, místostarosta)

4052/81 15. Výpověď servisní smlouvy ev.č. 08/463/OIS (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4053/81 16. Návrh na uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4054/81 17. Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4055/81 18. Dodatek ke smlouvě - Oprava výtluků v Městském obvodě Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4056/81 19. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4057/81 20. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4058/81 21. Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4059/81 22. Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4060/81 23. Pronájem  části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 78 ) v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy,  svěřený Městskému obvodu Ostrava -  Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4061/81 24. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 24 ) v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy,  svěřený Městskému obvodu Ostrava -  Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4062/81 25. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 32) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřené  Městskému obvodu Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4063/81 26. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 79) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřené  Městskému obvodu Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4064/81 27. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 (č. 84)  v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy,  svěřený Městskému obvodu Ostrava -  Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4065/81 28. Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 (č.22)   v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická , ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4066/81 29. Pronájem části pozemku st. p.č. 6042, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „Korýtko“ (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4067/81 30. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4068/81 31. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4069/81 32. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4070/81 33. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4071/81 34. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Plzeňská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4072/81 35. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic
Srbská, Jičínská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4073/81 36. Výkup spoluvlastnických podílů obytného domu na ul. Hasičská 1 a přilehlých pozemků, Ostrava-Hrabůvka
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4074/81 37. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova, Kotlářova, Venclíkova,
Řadová a Kubalova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4075/81 38. Zveřejnění záměru na pronájem a prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

2



4076/81 39. Zveřejnění záměru pronájem s následným prodejem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Charvátská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4077/81 40. Navýšení a snížení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem
je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4078/81 41. Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 157, Ostrava-Výškovice, do vlastnictví právnické osoby–družstva
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4079/81 42. Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 174, Ostrava-Výškovice, do vlastnictví právnické osoby–družstva
 a stanovení úhrady nákladů za zpracování ZP (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4080/81 43. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4081/81 44. Pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4082/81 45. Převod a přechod práv a závazků k pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy a k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4083/81 46. Souhlas s poskytováním školního hřiště u ZŠ na ulici Provaznická do užívání třetím subjektům (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4084/81 47. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného  břemene na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4085/81 48. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Hrabůvka
ul. Oráčova, Na Obecní, Veverkova, Stadická" (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4086/81 49. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4087/81 50. Výpůjčka prostor v podchodu u zastávky MHD Antonína Poledníka a části pozemku parc. č. 101/38 v k.ú.
Dubina u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4088/81 51. Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (František Dehner,
místostarosta)

4089/81 52. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu mezi Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkovou organizací a MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost za cenu
stanovenou dohodou (František Dehner, místostarosta)

4090/81 53. Dodatek č.1 ke smlouvám se společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (František Dehner, místostarosta)

4091/81 54. Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 337158/2006 (František Dehner, místostarosta)

4092/81 55. Odpis pohledávek po zemřelých (František Dehner, místostarosta)

4093/81 56. Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2013 k datu 30.06.2013 (František Dehner,
místostarosta)

4094/81 57. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (František Dehner, místostarosta)

4095/81 58. Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul.Edisonova 792/82, Ostrava-Hrabůvka
(František Dehner, místostarosta)

4096/81 59. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4097/81 60. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4098/81 61. Pronájem bytů výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4099/81 62. Pronájem nebytového prostoru, udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti (František Dehner,
místostarosta)

4100/81 63. Ukončení smlouvy o dílo č. 4/032/01/13 (František Dehner, místostarosta)

4101/81 64. Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů (František Dehner,
místostarosta)

4102/81 65. Úprava čerpání finančních prostředků z "Vypořádacího fondu FRB" (František Dehner, místostarosta)

4103/81 66. Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2013 dle jednotlivých správců DaBF
(František Dehner, místostarosta)

4104/81 67. Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem (František Dehner, místostarosta)

4105/81 68. Zánik nájmu bytu dohodou, zrušení výpovědi z nájmu bytu, zaslání výstrahy, podnájem bytu (František
Dehner, místostarosta)

4106/81 69. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (František Dehner,
místostarosta)

4107/81 70. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v Ostravě-Zábřehu (František
Dehner, místostarosta)

4108/81 71. Žádost - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí (František Dehner,
místostarosta)

4109/81 72. Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu č. 3939/78 ze dne 11.07.2013 (František Dehner,
místostarosta)
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4110/81 73. Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu č. 3943/78 ze dne 11.07.2013 ve znění tiskové opravy
(František Dehner, místostarosta)

4111/81 74. Žádost o uzavření nájemní smlouvy (František Dehner, místostarosta)

4112/81 75. Žádosti o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

4113/81 76. Stížnost na občanské soužití na náměstí SNP a v blízkém okolí (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4114/81 77. Prominutí poplatku z prodelní (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4115/81 78. Odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

4116/81 79. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (František Dehner, místostarosta)

4117/81 80. Změna a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (František Dehner, místostarosta)

4118/81 81. Změna složení rozborové komise (František Dehner, místostarosta)

4119/81 82P. Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) -„Generální oprava
rozvodů vody a odpadů pro dům Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4120/81 83P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4121/81 84P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění „Stavební úpravy objektu PO 41“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

4122/81 85P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4123/81 86P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B
části II. Zásad) - „Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova
p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4124/81 87P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B
části II. Zásad) - „Zateplení štítových stěn a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26,
O. – Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4125/81 88P. Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Rekonstrukce sociálního zařízení obřadní síně Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4126/81 89P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
roku 2013 ZŠ a MŠ, p.o. a KZOJ, p.o. a za I. pololetí roku 2013 odboru vnitřních věcí a referátu vzdělávání a
sekretariátu tajemníka (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4127/81 90P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům
Edisonova 21 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4128/81 91P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a části III.
Zásad) - Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A etapa (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4129/81 OR Ukládací část místostarostovi Ing. Plankovi (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4130/81 OR Kamerový monitorovací systém OVANET (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4



 

4038/81  
1

Zpráva o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2013

Rada městského obvodu

projednala

Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 30.6.2013

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít Zprávu o plnění
rozpočtu m.o. Ostrava-JIh na vědomí

4039/81  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují převody z vlastních fondů HČ ORJ 6, pol. 4131 o 27 776 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5331 o 267 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341 o 19 905 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1064 o 3 212 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1072 o 4 350 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1073 o 42 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

4040/81  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1039 o 4 150 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1072 o 4 150 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121,UZ 3, ORG 1040 o 8 135 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol.6121,UZ 3, ORG 1064 o 8 135 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

4041/81  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým  opatřením, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery ze SF pol. 4213, UZ 54190877  o 2 473 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery ze SR pol. 4216, UZ 54515835  o 42 038 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6402, pol. 5367, UZ 8223 o 44 511 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

4042/81  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 180 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2012)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 11, ORG 366 o 180 tis. Kč

4043/81  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

souhlasí
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s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 12 460 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121, UZ 11 o 12 460 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

4044/81  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 970 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 6121, UZ 11 o 882 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 6130, UZ 11 o 88 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

4045/81  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým  opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 13 181 tis. Kč (volné zdroje r. 2012 pro  domovní a bytový fond)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 13 181 tis. Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení

4046/81  
9

Rozpočtové opatření č. 8

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, §3613, pol. 5171 UZ 12 o 3 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1074 o 3 000 tis. Kč

4047/81  
10

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 396 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2012)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 2 946 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 150 tis. Kč, pol. 5171 o 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3111, pol. 5169 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 5169 o 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 500 tis. Kč, pol. 5169 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 900 tis. Kč

4048/81  
11

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených Mgr. D. J., p. J. T. a p. V. J.

4049/81  
12

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 21
    D. J., trv. L. Hosáka 1006/23, Ostrava-Bělský les
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2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 3
    I. Š. trv. bytem Rudná 1367/63, Ostrava-Zábřeh

4050/81  
13

Stanovisko k návrhu změny Statutu - variantní řešení

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem agendy sociálně právní ochrany dětí v rozsahu uvedeném ve variantě B předloženého návrhu
změny statutu

4051/81  
14

Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Podpora standardizace OSPOD ÚMOb
Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení projektové přípravy a podání žádosti na získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na akci "Podpora standardizace OSPOD ÚMOb
Ostrava-Jih"
ukládá

Ing. Romanu Jirsovi, referát ekonomického rozvoje
zajistit veškeré podklady pro splnění podmínek k podání žádosti o dotaci dle výše uvedeného bodu tohoto
usnesení
Termín: 16. 09. 2013

4052/81  
15

Výpověď servisní smlouvy ev.č. 08/463/OIS

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení Smlouvy o poskytování servisní podpory  ev.č. 08/463/OUS

4053/81  
16

Návrh na uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy
povrchu

Rada městského obvodu

projednala

žádost Moravskoslezského kraje, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje,středisko Ostrava,
p.o., se sídlem Úprkova 1,  Ostrava o uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení
souvislé úpravy povrchu spočívající ve skutečnosti, že po provedené souvislé živičné kobercové úpravě
silnice III/4787 ulice Výškovické, v úseku křižovatky s MK U Studia po křižovatku s MK Jugoslávská, v délce
874 m, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, neprovede městský obvod v době minimálně pěti let od data provedení
úprav  žádnou investiční nebo stavební činnost, kterou by došlo k poškození nebo narušení provedených
úprav silnice.
souhlasí

s uzavřením Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé úpravy povrchu mezi
Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, středisko Ostrava, p.o., se sídlem Úprkova 1, Ostrava a městským obvodem.
pověřuje

Ing. Radima Dostála, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb uzavřením uvedeného smluvního
vztahu.

4054/81  
17

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled počtu uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti
v  Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za období leden-červen 2013.

4055/81  
18

Dodatek ke smlouvě - Oprava výtluků v Městském obvodě Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o navýšení původní ceny za dílo z 4 856 644,-Kč na částku 5 352 512,-Kč bez DPH dle důvodové zprávy.
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/085/11 ze dne 1.12.2011 uzavřené se společností
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, Praha 1 dle předloženého návrhu.

4056/81  
19

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu
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rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 54 NP na ul. Vl.. Vlasákové paní D. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 66, NP na ul. B. Václavka paní J. Š. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH.

4057/81  
20

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. 15 PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. K., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 51, box č. 46, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní K. S. ( R. ) dle důvodové
zprávy,

3)
zveřejnit záměry 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.

4058/81  
21

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku st.p.č. 4749 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 a pozemku p.p.č. 613/132
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 400 m2 (vzniklý dle GP č. 2910-75/2012 ze dne  11.10.2012
oddělením a následně sloučením části původního pozemku p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná plocha – díl a)
o výměře 393 m2 a části původního pozemku p.p.č. 613/92 ostatní plocha, jiná plocha – díl b) o výměře 7
m2), do vlastnictví pana I. B., bytem nám. Gen. Svobody 28, Ostrava - Zábřeh, za celkovou kupní cenu ve
výši  325.680,- Kč,  dle důvodové zprávy a za podmínky úhrady správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a
nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

4059/81  
22

Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem  nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřených Městskému obvodu
Ostrava-Jih, a to  částí pozemků p.p.č. 125/4 zahrada, p.p.č. 126/9 ostatní plocha, neplodná půda a p.p.č.
4479 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 32 m2,  vzniklých na základě geometrického plánu č.
2847-190/2011 ze dne 09.11.2011, kterým je z pozemku p.p.č. 125/4 zahrada oddělena část a nově
označena jako p.p.č. 125/5 zahrada o výměře 3 m2, dále z pozemku p.p.č. 126/9  ostatní plocha, neplodná
půda oddělena část a nově označena jako p.p.č. 126/10 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2 a z
pozemku p.p.č. 4479 ostatní plocha, jiná plocha oddělena část a nově označena jako p.p.č. 4479/2 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, do vlastnictví pana M. F., bytem Věšínova 27, Ostrava – Zábřeh, za
celkovou kupní cenu  ve výši  34.960,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 1.000,- Kč a
nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.936,- Kč

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu částí dotčených pozemků

4060/81  
23

Pronájem  části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 78 ) v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy,  svěřený Městskému obvodu Ostrava -  Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 78 pro osobní automobil,  panu  V. K., bytem Provaznická
32, Ostrava – Hrabůvka, za cenu 45,- Kč/rok/m2  na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4061/81  
24

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 24 ) v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy,  svěřený Městskému obvodu Ostrava -  Jih

Rada městského obvodu
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rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 24 pro osobní automobil, paní P. S.,  bytem Provaznická 32,
Ostrava - Hrabůvka,  za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4062/81  
25

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 32) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené  Městskému obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 32 pro osobní automobil, paní Mgr. E. P., bytem Ruskova 14,
Ostrava – Stará Bělá, za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4063/81  
26

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 ( č. 79) v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická  ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené  Městskému obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 79 pro osobní automobil, paní D. N., bytem Provaznická 32,
Ostrava – Hrabůvka, za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4064/81  
27

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 (č. 84)  v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy,  svěřený Městskému obvodu Ostrava -  Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava
– Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 84 pro osobní motorové vozidlo, paní J. Š., bytem
Provaznická 32/1647, Ostrava – Hrabůvka,  za cenu 45,-Kč/rok/m2,  na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou

4065/81  
28

Pronájem části pozemku p.p.č. 270/25 (č.22)   v k.ú.Hrabůvka, ul. Provaznická , ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická , v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem  užívání  parkovacího stání č. 22 pro osobní automobil, panu  M. N.,  bytem Provaznická
32, Ostrava - Hrabůvka,  za cenu 45,-Kč/rok/m2 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

4066/81  
29

Pronájem části pozemku st. p.č. 6042, k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „Korýtko“

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek pod stavbou st.p.č. 6042 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem
užívání pozemku pod stavbou,jako zastavěné plochy, panu M. P., bytem Gurťjevova 3, Ostrava – Zábřeh,
za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

4067/81  
30

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 71/57 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 9 m2 , ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.  Dubina u Ostravy, ul. V.
Jiříkovského, za účelem provozování stávajícího novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 6.000 Kč/rok, společnosti PNS Grosso s.r.o., IČ: 48592153, Paceřická 1/2773,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

4068/81  
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 2,5 m2 v k. ú. Zábřeh nad
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Odrou, ul. Averinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
Společenství vlastníků Averinova 1685/10, IČ: 25914189, se sídlem ul. Averinova 1685/10, 70030 Ostrava
- Zábřeh, za účelem instalace balkonů na obytném domě s ročním nájmem ve výši 70,- Kč/m2,  na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4069/81  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 6 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
Společenství vlastníků pro dům Svazácká 2188/19, IČ: 27809480, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Svazácká
2188/19, PSČ 700 30, za účelem instalace závěsných lodžií na obytném domě s ročním nájmem ve výši
70,- Kč/m2,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4070/81  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih,
a to

a) st.p.č.  6028/1 zastavěná plocha o výměře 3  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „Korýtko“
manželům Ing. M. a A. H., bytem Aleše Hrdličky 6, O.- Poruba

b) st.p.č.  6034/1 zastavěná plocha o výměře 16  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „Korýtko“,
manželům P. a V. H., bytem Antonína Poledníka 24/1, O.- Dubina

c)  st.p.č.  6036/1 zastavěná plocha o výměře 7  m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „Korýtko“, paní  J.
Č., bytem 29. dubna 245/5, O.- Výškovice

za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4071/81  
34

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby  vodovodní přípojky v rámci akce „Vodovodní přípojka pro HD
Areál" v celkové délce cca 65 bm  na pozemek p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu, a to na pozemek p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, za účelem umístění stavby  vodovodní přípojky v rámci
akce „Vodovodní přípojka pro HD Areál" v  délce cca 65 bm, pro  pana Jaroslava Husáka, bytem Přední 7,
716 00 Ostrava – Radvanice, za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše  

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem  

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  vodovodní přípojky  -  panem
Jaroslavem Husákem, bytem Přední 7, 716 00 Ostrava – Radvanice,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

4072/81  
35

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita ulic Srbská, Jičínská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Srbská, Jičínská“ na
pozemcích parc. č. 740/4 ostatní plocha - jiná plocha, parc.č. 740/52 ostatní plocha – ostatní komunikace,
parc.č. 740/51 ostatní plocha – zeleň, parc.č. 1101/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 1111
ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 1107 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 740/71 ostatní plocha –
manipulační plocha, parc.č. 1101/1 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 731/11 ostatní plocha – neplodná
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půda, parc.č. 1116/1 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 762/1 ostatní plocha – silnice, parc.č. 1101/3
ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 1030 ostatní plocha – jiná plocha v celkové délce 3073 bm v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Srbská, Jičínská, které jsou v majetku statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, pro investora stavby statutární město Ostrava zastoupené
společností PTD Muchová, s.r.o., IČ: 27767931, Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov

4073/81  
36

Výkup spoluvlastnických podílů obytného domu na ul. Hasičská 1 a přilehlých pozemků, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s výkupem spoluvlastnických podílů bytového domu č. p. 114 na pozemku parc. č. st. 111/1 na ulici
Hasičská č. o. 1, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. pop. 114 a na pozemku  parc. č.
st. 111/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1067 m2 (z toho zastavěná část 457 m2 a nezastavěná
část 610 m2) a dále spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 111/3 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 149 m2 (původně zastavěno dnes již odstraněnou budovou č. p. 232) a spoluvlastnických podílů na
pozemku poz. parc. č. 260/3 - zahrada o výměře 497 m2, vše v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka,
od současných podílových spoluvlastníků nemovitostí za celkovou kupní cenu ve výši 718.645,- Kč, dle
důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o výkupu podílů domu a přilehlých pozemků dle zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění

4074/81  
37

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova, Kotlářova,
Venclíkova, Řadová a Kubalova

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej níže uvedených pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k
nemovitostem ve vlastnictví žadatele – předzahrádky tvořící funkční celky s řadovými rodinnými domy:

ul. Hýlova
p.č. 715/152 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 364 na pozemku p.č. 1011 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/153 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 363 na pozemku p.č. 1012 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/154 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 362 na pozemku p.č. 1013 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/155 ostatní plocha-zeleň  a p.č. 1014 zast.pl. a nádvoří a p.č. 715/148 zahrada pro vlastníky RD
č.p. 361 na pozemku p.č. 1014
p.č. 715/156 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 360 na pozemku p.č. 1015 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/157 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 359 na pozemku p.č. 1016 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/158 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 358 na pozemku p.č. 1017 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/159 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 357 na pozemku p.č. 1018 zast.pl. a nádvoří

p.č. 715/133 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 355 na pozemku p.č. 1020 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/134 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 354 na pozemku p.č. 1021 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/135 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 353 na pozemku p.č. 1022 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/136 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 352 na pozemku p.č. 1023 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/137 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 351 na pozemku p.č. 1024 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/138 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 350 na pozemku p.č. 1025 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/139 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 349 na pozemku p.č. 1026 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/140 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 348 na pozemku p.č. 1027 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/141 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 347 na pozemku p.č. 1028 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/142 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 346 na pozemku p.č. 1029 zast.pl. a nádvoří

ul. Kotlářova
p.č. 715/43 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 334 na pozemku p.č. 945/13 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/44 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 333 na pozemku p.č. 945/4  zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/45 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 332 na pozemku p.č. 945/12 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/46 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 331 na pozemku p.č. 945/3 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/47 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 330 na pozemku p.č. 945/11 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/48 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 329 na pozemku p.č. 945/2 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/49 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 328 na pozemku p.č. 945/10 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/50 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 327 na pozemku p.č. 945/1 zast.pl. a nádvoří

ul. Venclíkova
p.č. 715/272 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 473 na pozemku p.č. 1077 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/273 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 474 na pozemku p.č. 1078 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/274 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 475 na pozemku p.č. 1079 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/275 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 476 na pozemku p.č. 1080 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/276 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 477 na pozemku p.č. 1081 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/277 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 478 na pozemku p.č. 1082 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/278 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 479 na pozemku p.č. 1083 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/279 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 480 na pozemku p.č. 1084 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/280 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 481 na pozemku p.č. 1085 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/281 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 482 na pozemku p.č. 1086 zast.pl. a nádvoří
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p.č. 715/263 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 464 na pozemku p.č. 1068 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/264 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 465 na pozemku p.č. 1069 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/265 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 466 na pozemku p.č. 1070 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/266 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 467 na pozemku p.č. 1071 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/267 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 468 na pozemku p.č. 1072 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/268 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 469 na pozemku p.č. 1073 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/269 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 470 na pozemku p.č. 1074 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/270 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 471 na pozemku p.č. 1075 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/271 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 472 na pozemku p.č. 1076 zast.pl. a nádvoří
 
p.č. 715/250  ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 451 na pozemku p.č. 1055 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/251 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 452 na pozemku p.č. 1056 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/252 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 453 na pozemku p.č. 1057 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/253 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 454 na pozemku p.č. 1058 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/254 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 455 na pozemku p.č. 1059 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/255 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 456 na pozemku p.č. 1060 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/256 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 457 na pozemku p.č. 1061 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/257 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 458 na pozemku p.č. 1062 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/258 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 459 na pozemku p.č. 1063 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/259 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 460 na pozemku p.č. 1064 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/260 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 461 na pozemku p.č. 1065 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/261 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 462 na pozemku p.č. 1066 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/262 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 463 na pozemku p.č. 1067 zast.pl. a nádvoří  

ul. Řadová
p.č. 715/59 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 326 na pozemku p.č. 945/8 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/60 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 325 na pozemku p.č. 945/17 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/61 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 324 na pozemku p.č. 945/7 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/62 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 323 na pozemku p.č. 945/16 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/63 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 322 na pozemku p.č. 945/6 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/64 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 321 na pozemku p.č. 945/15 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/65 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 320 na pozemku p.č. 945/5 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/66 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 319 na pozemku p.č. 945/14 zast.pl. a nádvoří

p.č. 715/84 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 318 na pozemku p.č. 715/28 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/85 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 317 na pozemku p.č. 715/27 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/86 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 316 na pozemku p.č. 715/26 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/87 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 315 na pozemku p.č. 715/25 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/88 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 314 na pozemku p.č. 715/24 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/89 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 313 na pozemku p.č. 715/23 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/90 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 312 na pozemku p.č. 715/22 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/91 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 311 na pozemku p.č. 715/21 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/92 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 310 na pozemku p.č. 715/20 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/93 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 309 na pozemku p.č. 715/19 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/94 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 308 na pozemku p.č. 715/18 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/95 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 307 na pozemku p.č. 715/17 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/96 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 306 na pozemku p.č. 715/16 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/97 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 305 na pozemku p.č. 715/15 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/98 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 304 na pozemku p.č. 715/14 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/99 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 303 na pozemku p.č. 715/13 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/100 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 302 na pozemku p.č. 715/12 zast.pl. a nádvoří

p.č. 715/112 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 300 na pozemku p.č. 715/34 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/113 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 299 na pozemku p.č. 715/5 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/114 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 298 na pozemku p.č. 715/33 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/115 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 297 na pozemku p.č. 715/4 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/116 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 296 na pozemku p.č. 715/32 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/117 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 295 na pozemku p.č. 715/3 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/118 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 294 na pozemku p.č. 715/31 zast.pl. a nádvoří  
p.č. 715/119 ostatní plocha-zeleň a p.č. 715/2 zast.pl. a nádvoří pro vlastníky RD č.p. 293 na pozemku p.č.
715/2
p.č. 715/120 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 292 na pozemku p.č. 715/30 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/121 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 291 na pozemku p.č. 715/1 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/122 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 290 na pozemku p.č. 715/29 zast.pl. a nádvoří

ul. Kubalova
p.č. 715/202 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 395 na pozemku p.č. 997 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/203 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 396 na pozemku p.č. 998 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/204 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 397 na pozemku p.č. 999 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/205 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 398 na pozemku p.č. 1000 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/206 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 399 na pozemku p.č. 1001 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/207 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 400 na pozemku p.č. 1002 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/208 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 401 na pozemku p.č. 1003 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/209 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 402 na pozemku p.č. 1004 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/210 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 403 na pozemku p.č. 1005 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/211 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 404 na pozemku p.č. 1006 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/212 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 405 na pozemku p.č. 1007 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/213 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 406 na pozemku p.č. 1008 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/214 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 407 na pozemku p.č. 1009 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/215 ostatní plocha-zeleň  a p.č. 1010 zast.pl. a nádvoří a p.č. 715/163 zahrada pro vlastníky RD
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č.p. 408 na pozemku p.č. 1010
p.č. 715/216 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 409 na pozemku p.č. 995 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/217 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 410 na pozemku p.č. 996 zast.pl. a nádvoří

p.č. 715/188 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 381 na pozemku p.č. 981 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/189 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 382 na pozemku p.č. 982 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/190 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 383 na pozemku p.č. 983 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/191 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 384 na pozemku p.č. 984 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/192 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 385 na pozemku p.č. 985 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/193 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 386 na pozemku p.č. 986 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/194 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 387 na pozemku p.č. 987 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/195 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 388 na pozemku p.č. 988 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/196 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 389 na pozemku p.č. 989 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/197 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 390 na pozemku p.č. 990 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/198 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 391 na pozemku p.č. 991 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/199 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 392 na pozemku p.č. 992 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/200 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 393 na pozemku p.č. 993 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/201 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 394 na pozemku p.č. 994 zast.pl. a nádvoří

p.č. 715/297 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 415 na pozemku p.č. 968 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/298 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 416 na pozemku p.č. 969 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/299 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 417 na pozemku p.č. 970 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/300 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 418 na pozemku p.č. 971 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/301 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 419 na pozemku p.č. 972 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/302 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 420 na pozemku p.č. 973 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/303 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 421 na pozemku p.č. 974 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/304 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 422 na pozemku p.č. 975 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/305 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 423 na pozemku p.č. 976 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/306 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 424 na pozemku p.č. 977 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/307 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 425 na pozemku p.č. 978 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/308 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 426 na pozemku p.č. 979 zast.pl. a nádvoří
p.č. 715/309 ostatní plocha-zeleň pro vlastníky RD č.p. 427 na pozemku p.č. 980 zast.pl. a nádvoří

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje výše dotčených pozemků, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za podmínky předchozího souhlasu rady města

4075/81  
38

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 455/112  ostatní plocha, ostatní komunikace (
geometrickým plánem č. 3833/95-2011 oddělený a nově označený jako p.p.č. 455/184 ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 49 m2 a pozemku p.p.č. 219/4 zahrada o výměře 2 m2 oba v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání jako zahrady a oplocení,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok u zahrady  a
výpovědní lhůtou 3 měsíce u ostatní plochy

a
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, a to části pozemku p.p.č. 455/112
ostatní plocha, ostatní komunikace - geometrickým plánem č. 3833/95-2011 oddělený a nově označený
jako p.p.č. 455/185 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, části pozemku st.p.č. 1361 zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště  - geometrickým plánem č. 3833/95-2011oddělený a nově označený jako
p.p.č. 4487/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2 a část původního pozemku geometrickým plánem
č. 3833/95-2011 označená jako p.p.č. 219/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k
užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit  záměr prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská,
a to části pozemku p.p.č. 455/112 ostatní plocha, ostatní komunikace - geometrickým plánem č.
3833/95-2011 oddělený a nově označený jako p.p.č. 455/185 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2,
části pozemku st.p.č. 1361 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště  - geometrickým plánem č.
3833/95-2011oddělený a nově označený jako p.p.č. 4487/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2 a
část původního pozemrku geometrickám plánem č. 3833/95-2011označená jako p.p.č. 219/19 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

4076/81  
39

Zveřejnění záměru pronájem s následným prodejem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Charvátská

Rada městského obvodu

rozhodla
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zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha-zeleň o výměře 209 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem  užívání části pozemku jako zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

a
souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha-zeleň, oddělené
geometrickým plánem č. 951-64/2013 ze dne 4.6.2013, s novým označením jako pozemek parc.č. 793/413
ostatní plocha-zeleň o výměře 209 m2, v k.ú.  Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k
nemovitostem ve vlastnictví žadatele

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje výše uvedené části pozemku, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Charvátská, za podmínky předchozího souhlasu rady města

4077/81  
40

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

Rada městského obvodu

a souhlasí

navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace z vlastních finančních prostředků,
dle důvodové zprávy
a souhlasí

se snížením hodnoty nemovitého majetku
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace z důvodu odejmutí budovy, dle
důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině ze dne
12.9.2013 příspěvkové organizaci:
Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci a
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.

4078/81  
41

Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 157, Ostrava-Výškovice, do vlastnictví právnické
osoby–družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 429 na pozemku parc. č. 740/32 na ulici Výškovická č. or. 157 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. 740/32 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 479 m2, v  k. ú.
Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v
platném znění, právnické osobě Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava, se sídlem Ostrava-
Výškovice, Výškovická 429/157, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 39.560.670,-- Kč, za kupní cenu
pozemku 143.700,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč.
Převod domu se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku
právnické osoby
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu domu a pozemku dle zák. č. 128/2000
Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami o prodeji domů, bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění.

4079/81  
42

Prodej domu a pozemku na ul. Výškovická 174, Ostrava-Výškovice, do vlastnictví právnické
osoby–družstva  a stanovení úhrady nákladů za zpracování ZP

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost nájemců bytů  v domě na ulici Výškovická 174 ze dne 24. 5. 2013 o prominutí úhrady nákladů ve
výši 10.000,- Kč za zpracování Znaleckého posudku č. ZP 84/11A ze dne 20.9.2011 a o prominutí nákladů
ve výši 22.570,- Kč za zpracování Revizního znaleckého posudku č. ZU-FAST_61/2013 ze dne 14.1.2013 na
stanovení kupní ceny při prodeji domu č. p. 484 na pozemku parc. č.  799/2 na ulici Výškovická č. or. 174 a
pozemku parc. č. 799/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 473 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, dle
"Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

a
souhlasí

s prominutím úhrady nákladů ve výši 22.570,- Kč za zpracování Revizního znaleckého posudku č.
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ZU-FAST_61/2013 ze dne 14.1.2013 na stanovení kupní ceny při prodeji domu č. p. 484 na pozemku parc.
č.  799/2 na ulici Výškovická č. or. 174 a pozemku parc. č. 799/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
473 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění  

souhlasí
s úplatným převodem domu č. pop. 484 na pozemku parc. č. 799/2 na ulici Výškovická č. or. 174 a s
úplatným  převodem pozemku parc. č. 799/2 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře 473 m2, v  k. ú.
Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v
platném znění, právnické osobě Bytové družstvo Výškovická 174, se sídlem Ostrava-Výškovice, Výškovická
484/174, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 40.616.140,-- Kč, za kupní cenu pozemku 141.900,-- Kč a za
úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč. Převod domu se uskuteční za
podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku právnické osoby
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

vzít na vědomí žádost nájemců bytů  v domě na ulici Výškovická 174 ze dne 24. 5. 2013 o prominutí
úhrady nákladů ve výši 10.000,- Kč za zpracování Znaleckého posudku č. ZP 84/11A ze dne 20.9.2011 a o
prominutí nákladů ve výši 22.570,- Kč za zpracování Revizního znaleckého posudku č. ZU-FAST_61/2013 ze
dne 14.1.2013

rozhodnout o prominutí úhrady nákladů za vyhotovení revizního ZP ve výši 22.570,- Kč

a rozhodnout o úplatném převodu domu a pozemku dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu
se "Zásadami o prodeji domů, bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění.

4080/81  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (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. 1990/26, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, manželům Ing. J. a Ing. J. K., bytem Slavíkova 1759/29, Ostrava- Poruba;
2)pozemek parc.č.st. 2521, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu S.
Š., bytem U sochy 935/23, Ostrava-Stará Bělá;
3)pozemek parc.č.st. 2955/1, jednotka č. 22/640, zast. pl. o výměře 226 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
spoluvlastnický podíl o velikosti 1601/37724, tzn. 9,59 m2, lokalita Rudná- Pavlovova; panu J. S., bytem
Výškovická 563/164, Ostrava- Výškovice;
4)½ pozemku parc.č.st. 2969/13, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu J. D., bytem Výškovická 2546/56, Ostrava-Zábřeh;
5)½ pozemku parc.č.st. 2969/14, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu J. D., bytem Výškovická 2546/56, Ostrava-Zábřeh;
6)pozemek parc.č.st. 2971/1, jednotka č. 6/245, zast. pl. o výměře 243 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
spoluvlastnický podíl o velikosti 1553/38975. tzn. 9,68 m2, lokalita Rudná- Pavlovova, paní N. H., bytem Za
Školou 2834/14, Ostrava-Zábřeh;
7)pozemek parc.č.st. 4074, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná- Pavlovova,
panu P. M., bytem Volgogradská 2396/62, Ostrava-Zábřeh.

4081/81  
44

Pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 3901/78 ze dne 11.7.2013 v celém rozsahu

a
rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 893/154 trvalý travní porost o výměře 84440 m2 a pozemky parc.č.
893/153 trvalý travní porost o celkové výměře 1392 m2, parc.č. 893/152 trvalý travní porost o výměře
1367 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, za účelem provozování zemědělské činnosti,  celková výměra 8,7199
ha, celková výše nájmu 3.453 Kč/rok (obvyklá cenu ročního nájmu zemědělských pozemků činí 1 % z ceny
 půdy v k.ú. Výškovice u Ostravy, tj. 396 Kč/ha dle Vyhlášky č. 412/2008 Sb.), na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou, Agro Stará Bělá spol. s r.o. IČ: 60777893, Blanická 252/172, 724 00 Ostrava – Stará
Bělá

4082/81  
45

Převod a přechod práv a závazků k pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy a k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

bere na vědomí

převod a přechod práv a závazků v období let 1996 až 2006 k vlastnictví čerpací stanice pohonných hmot –
budovy občanské vybavenosti zapsané na LV 125 bez č.pop. situované na pozemku parc.č. 261 v k.ú.
Dubina u Ostravy, vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/27/95/Ing.Kol ze dne
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16.2.1995, na pozemcích parc.č. 263 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 3 m2, parc.č. 262 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře 916 m2, parc.č. 261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2,
parc.č. 246 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 265 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy a pozemcích parc.č.
371/50 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 1806 m2, parc.č. 371/51 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 202 m2, v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní, uzavřené se společností ARAL ČR, a.s., IČ:
40763846, se sídlem Na Pankráci 14, 140 00 Praha, za účelem stavby a provozování čerpací stanice
pohonných hmot spolu s doplňkovými službami a vedlejším zařízením, na dobu 30 let, na společnost OMV
Česká republika, s.r.o., IČ: 48038687, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 – Nusle, dle
důvodové zprávy
a souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě na základě výše uvedeného

4083/81  
46

Souhlas s poskytováním školního hřiště u ZŠ na ulici Provaznická do užívání třetím subjektům

Rada městského obvodu

souhlasí

aby Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace poskytovala školní hřiště na
pozemku poz. parc. č. 270/3 v k.ú. Hrabůvka do užívání třetím subjektům za účelem provozování
sportovních aktivit, s podmínkou, že příjem z poskytování hřiště za úplatu bude použit na provoz a údržbu
hřiště.

4084/81  
47

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Nadstavba a přístavba garáže na parc.č. 451/3 - přípojky“ na
pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská,  který je v
majetku statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem  umístění
přípojky plynu v délce 2,0 bm a přípojky splaškové kanalizace v délce 7,0 bm přes parc.č. 793/245  v k.ú.
Výškovice u Ostravy

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek parc.č. 793/245 ostatní plocha-zeleň v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská, který je v majetku statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění přípojky plynu v délce 2,0 bm a přípojky splaškové
kanalizace v délce 7,0 bm, pro investora stavby paní Dagmar Mikulovou, Charvátská 1/113, 700 30 Ostrava
– Výškovice, zastoupenou na základě plné moci Ing. arch. Jan Fridrich, IČ: 87908557, Ateliér JF, Jubilejní
41, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, 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 plynu a přípojky plynu a přípojky splaškové kanalizace  
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přípojky plynu a přípojky splaškové
kanalizace

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s paní D. M., Charvátská 1/113, 700 30 Ostrava – Výškovice,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle
předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.9.2015 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných
povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru
dopravy a KS

4085/81  
48

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Hrabůvka ul. Oráčova, Na Obecní, Veverkova, Stadická"

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 433/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
433/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
463/7 ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Hrabůvka,ul. Mjr. Nováka, Oráčova, Na Obecní,
Veverkova,, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění  stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických telekomunikací s názvem „OMS PODA –
Ostrava- Hrabůvka, ul. Oráčova, Na Obecní, Veverkova, Stadická"  v délce cca 630 bm pod povrchem
dotčených pozemků .
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 433/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, 433/9 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 463/6 ostatní plocha,
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zeleň, p.p.č. 463/7 ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Hrabůvka, ul.Mjr. Nováka,  Oráčova, Na
Obecní, Veverkova , ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění  stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických telekomunikací s názvem „OMS
PODA – Ostrava - Hrabůvka, ul. Oráčova, Na Obecní, Veverkova, Stadická"  v délce cca 630 bm pod
povrchem dotčených pozemků,  pro společnost PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, 28. října 1168/102, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč bez
DPH v ostatní ploše

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

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem stavby - společností PODA a.s., IČ: 25816179, se
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhudo 31.12.2015 a za podmínky, že
povrchové úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, zpevněné komunikace)  budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

4086/81  
49

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby kabelové přípojky NN 0,4 kV v  rámci akce „Ostrava, Viet Cuong,
příp. NNk“ v délce cca 2 bm, pod povrchem pozemku p.p.č.801/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú.
Hrabůvka, ul. U Lesa, který je  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih.
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 801/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace  v k.ú. Hrabůvka, který je v majetku  Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem  realizace stavby kabelové přípojky NN 0,4 kV, v celkové délce  cca 2 bm

pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 450 00, s.r.o. IČ
247 29 035 za úhradu 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 kabelové přípojky

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby kabelové přípojky
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 450 00, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v
rozsahu dle předloženého návrhu do 31.8.2014 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (
chodníky, zpevněné komunikace)  budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací
odboru dopravy a KS, dle důvodové zprávy

4087/81  
50

Výpůjčka prostor v podchodu u zastávky MHD Antonína Poledníka a části pozemku parc. č.
101/38 v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit společnosti MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, se sídlem 28. října 437,
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 29444659:
1) prostor v podchodu u zastávky MHD Antonína Poledníka v Ostravě-Dubině o celkové ploše max. 92 m2
za účelem pořádání charitativních burz oblečení,
2) části pozemku parc. č. 101/38 v k.ú. Dubina u Ostravy o celkové výměře 15 m2 za účelem užívání pro
doprovodné kulturní akce při pořádání charitativních burz oblečení,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to v termínech 1 x měsíčně vždy 1. sobotu v měsíci v
době od 9 do 12 hod.

4088/81  
51

Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2013 Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizaci dle důvodové zprávy

4089/81  
52

Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu mezi Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkovou organizací a MOMENT Česká republika, obecně
prospěšná společnost za cenu stanovenou dohodou

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy o pronájmu mezi Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkovou organizací a MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost se
sídlem Ostrava-Mariánské Hory, 28.října 437, PSČ 709 00, IČ: 294 44 659 za účelem užívání suterénu
školy jako skladovacích prostor za cenu stanovenou dohodou dle důvodové zprávy

4090/81  
53

Dodatek č.1 ke smlouvám se společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu technologií (trafostanice č. OS 9534 na ulici Pavlovova a č.
OS 9532 na ulici Plzeňská) mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava - Jih a
společností ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 45193258, Vratimovská 689, PSČ 702 07, za účelem prodloužení
zajištění dodávek a distribuce elektrické energie pronajímateli a třetím osobám, a to na dobu určitou do
31.12.2013 s výši nájemného 500,-Kč + platná sazba DPH k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění /
trafostanice/ za období od 1.9. - 31.12.2013.

II. o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava - Jih a společností ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ 45193258, Vratimovská 689, PSČ 702
07, za účelem prodloužení provozování kontroly (trafostanice č. OS 9534 na ulici Pavlovova a č. OS 9532 na
ulici Plzeňská), řešení poruchových stavů a zajištění pohotovosti, a to na dobu určitou do 31.12.2013  

dle předloženého návrhu.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu a dodatku
č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb.

4091/81  
54

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 337158/2006

Rada městského obvodu

souhlasí

s ukončením Smlouvy o dílo č. 337158/2006 ze dne 22.2.2006 se společností Elektrospolečnost B.D. spol.
s.r.o., IČ 44739486, Oběžná 19, PSČ 709 00 Ostrava - Mariánské Hory dohodou ke dni 31.8.2013.
Předmětem smlouvy byla údržba trafostanice na objektu Kryté sportoviště Ostrava - Dubina, dle důvodové
zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu Dohody o ukončení Smlouvy o dílo.

4092/81  
55

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p J. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši  5.976 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 756 Kč za náklady řízení,
- p. M. H., za pronájem bytu na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 659 Kč s příslušenstvím za
nájemné,
- p. M. N., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 350/61, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2.258 s přílušenstvím za
nájemné a  za pronájem bytu na ul. Jubilejní 492/68, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 130 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2012,
- pí Z. L., za pronájem bytu na ul. Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 249 Kč s příslušenstvím
za nájemné,
- pí J. K., za pronájem bytu na ul. Odborářská 678/74, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 985 Kč s příslušenstvím
za nájemné,
- p. J. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 642 Kč s příslušenstvím za
nájemné,
dle důvodové zprávy

4093/81  
56

Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2013 k datu 30.06.2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení plnění plánu výnosů a nákladů na r. 2013 pro hospodářskou činnost Městského obvodu
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Ostrava-Jih a plánu jmenovitých akcí na r. 2013 dle jednotlivých správců DaBF k datu 30.06.2013 dle
předloženého materiálu

4094/81  
57

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně způsobu
zajištění těchto pohledávek k 30.06.2013

4095/81  
58

Prominutí nájemného z důvodu stavebních prací v objektu na ul.Edisonova 792/82, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného z nebytových prostor v objektu na ul. Edisonova 792/82 v Ostravě-Hrabůvce,
nájemci Marcele Rojové, bytem Paskovská 548/39, Ostrava 30, IČ: 63735806, z důvodu výměny oken za
období od 18.03.2013 do 24.03.2013, opravy terasy, schodiště a vstupu do objektu za období od 30.03. do
01.04. a 13.04.2013, a to ve výši  3.489 Kč, dle důvodové zprávy

4096/81  
59

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení:
- pí F. H., za byt na ul. Fr. Formana 278/30, Ostrava-Dubina, ve výši 100%, tj. 5.973 Kč
- pí I. L., za byt na ul. Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%, tj. 8.657 Kč

4097/81  
60

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

prominout poplatek z prodlení:
- pí K. B., za byt na ul. Jižní 2250/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 95% z částky 25.303 Kč, tj. 24.037 Kč
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4098/81  
61

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

bere na vědomí

snížení celkové pohledávky k bytu č. 3, 1+3, standard, P. Lumumby 22 uhrazené v rámci dohody o
přistoupení k dluhu p. J. R., P. Lumumby 22, dle důvodové zprávy
rozhodla

I.

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 11
H. B., Jana Maluchy 85

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 10
L. K., J. Herolda 8

Tarnavova 8, 1+3, standard, č. b. 19
Š. E., Horymírova 102 a Š. J., Anenská 689, Frýdek-Místek

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 52
H. D., Čujkovova 31

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 77
J. R., Srbská 29

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 44
Ri. M., Jubilejní 63

Provaznická 32, 0+2, standard, č. b. 14
Ing. K. R., Dělnická 45/305, Ostrava-Poruba

Letecká 15, 1+2, standard, č. b. 4
H. N., Oblá 2b/1125, Ostrava-Mar. Hory
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Volgogradská 157, 1+2, standard, č. b. 6
G. R., Výškovická 85/2574

Volgogradská 121, 1+2, standard, č. b. 8
P. J., Pjanovova 19 a P. E., Pjanovova 19

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 32
P. D., J. Maluchy 43

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 32
J. J., Jiskřiček 9

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 67
T. F., Sirotčí 43

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 91
A. V., J. Maluchy 6

rozhodla

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

II.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu (nebo jeho části) na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

Svornosti 43, 1+2, standard, č. b. 11
V. K., Svornosti 22 a V. J., Svornosti 22

Mládeže 12, 1+3, standard, č. b. 3
G. Z., Sládkova 27a,  Ostrava-Mor. Ostrava a G. R., Písečná 15

P. Lumumby 18, 1+2, standard, č. b. 3
H. S., V. Košaře 4

B. Václavka 1, 1+3, standard, č. b. 3
K. M., Fr. Formana 28

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 23
K. R., Fr. Formana 31

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

H. S., V. Košaře 4, č. b. 38

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
(nebo jeho části) o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné v domě po celkové rekonstrukci, na dobu určitou,
dle důvodové zprávy

Edisonova 23, 1+1, standard, č. b. 1
B. M., Pavlovova 65

Edisonova 23, 1+1, standard, č. b. 2
S. I., Dr. Martínka 47

rozhodla

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

IV.

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

Letecká 19, 1+3, standard, č. b. 4
Š. M., Horní 3 a Š. T., Horní 3

Fr. Formana 49, 0+2, standard, č. b. 15
Ch. K., Dr. Šavrdy 15

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

Š. M. a Š. T., Plzeňská 8, č. b. 12 (oba dosud trvale bytem Horní 3)

rozhodla

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

4099/81  
62

Pronájem nebytového prostoru, udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu nebytového prostoru o velikosti 49,58 m2 v obytném domě na ul. Volgogradská 2413/88 v
Ostravě-Zábřehu, společnosti ACCONT Consulting, s.r.o., IČ: 29389101 se sídlem Na Výspě 643/2, 700 30
Ostrava-Výškovice, a to za stávajících podmínek nájemní smlouvy, která je  uzavřena se společností
ACCONT Finance, s.r.o., IČ: 25397966 se sídlem Volgogradská 2413/88, 700 30 Ostrava-Zábřeh dle
důvodové zprávy

II. o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti ACCONT Consulting, s.r.o. IČ: 29389101 v nebytovém
prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu
Ostrava-Jih na ul. Volgogradská 2413/88 v Ostravě-Zábřehu, a to po dobu trvání nájemního vztahu k
předmětnému nebytovému prostoru

4100/81  
63

Ukončení smlouvy o dílo č. 4/032/01/13

Rada městského obvodu

souhlasí

s ukončením smlouvy o dílo č. 4/032/012/13 ze dne 4.2.2013 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
č. VZ 59.12  "Oprava střechy Domu služeb, Horní 1492 v Ostravě - Zábřehu, dilatační celek "H" se
zhotovitelem THERM, spol. s r.o., IČ: 72766991 se sídlem Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh dohodou
ke dni podpisu smluvních stran dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava -Jih Mgr. Karla Sibinského k podisu dohody.

4101/81  
64

Umístění technologického zařízení pro přenos veřejné sítě mobilních telefonů

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části střechy obytného domu B. Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les, společnosti TELEFÓNICA
Czech Republic, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle k umístění technologického zařízení a
anténního systému pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů s připojením na optickou síť, a to na
dobu určitou 5-ti let  s výši nájemného 75 000 Kč/rok bez DPH dle důvodové zprávy.

4102/81  
65

Úprava čerpání finančních prostředků z "Vypořádacího fondu FRB"

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravami v čerpání finančních prostředků z "Vypořádacího fondu FRB" v roce 2013 dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

4103/81  
66

Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2013 dle jednotlivých správců
DaBF

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou plánu výnosů a nákladů na r. 2013 pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrava-Jih  a
plánu jmenovitých akcí na r. 2013 dle jednotlivých lokalit DaBF v rozsahu předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení
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4104/81  
67

Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2464/16, Ostrava-
Zábřeh paní I. R., bytem Volgogradská 2461/18, Ostrava-Zábřeh, IČ: 65478746 dle důvodové zprávy

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2464/16, Ostrava-Zábřeh, o
velikosti 55 m2 s minimální výší nájemného 700,- Kč/m2/rok

4105/81  
68

Zánik nájmu bytu dohodou, zrušení výpovědi z nájmu bytu, zaslání výstrahy, podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) Y. D.

B. K., Čujkovova 23, č. b. 88
P. A., Abramovova 10, č. b. 6

2) JUDr. M. K.

H. K., Edisonova 15, č. b. 8
Z. T., Jubilejní 62, č. b. 12

3) JUDr. J. J.

Z. O., Výškovická 153, č. b. 7

   
II.
o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

L. P., Velflíkova 7, č. b. 2

III.
o zaslání výstrahy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. a) občanského
zákoníku na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K.,
dle důvodové zprávy

Š. L., P. Lumumby 18 a Š. V., P. Lumumby 18, č. b. 5

IV.
o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

K. M., Horymírova 14, č. b. 21
trvá

na výpovědi z nájmu bytu

Š. M., Svornosti 16, č. b. 7

4106/81  
69

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 14.12.2012 na dobu neurčitou na pronájem
nebytového prostoru o velikosti 182,54 m2 v obytném domě na ul. Edisonova 383/27 v Ostravě-Hrabůvce s
účelem provozování jeslí a s výší nájemného 1.100,00 Kč/m2/rok, a to z důvodu změny nájemce ze
společnosti Mrňousek CZ s.r.o., IČ: 29384460 se sídlem Na Valech 5522/36, 722 00 Ostrava-Třebovice na
školskou právnickou osobu MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, IČ: 01709089, se sídlem Edisonova 383/27,
700 30 Ostrava-Hrabůvka dle důvodové zprávy

4107/81  
70

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v Ostravě-
Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy č. 2/b/032/062/97 uzavřené dne 01.02.1997 na pronájem
nebytového prostoru o výměře 106,32 m2 v objektu DPS na ul. Horymírova 3054/121 v Ostravě-Zábřehu,
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 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 400 Kč/m2/rok, za účelem provozování
kanceláře a kontaktního místa, a to z důvodu změny nájemce z fyzické osoby Agentura domácí
ošetřovatelské péče, IČ: 46569995, zastoupené Mgr. Hanou Pajorovou,se sídlem Horymírova 3054/121,
Ostrava-Zábřeh, na právnickou osobu Mgr. Hana Pajorová -  Agentura domácí ošetřovatelské péče, IČ:
46569995,  dle důvodové zprávy

4108/81  
71

Žádost - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Žádosti - Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín - IV Podmolky, Teplická 874/8, IČ 27232425, PSČ 405 02 na
odběrném místě Dr. Martínka 1157/53, Ostrava - Hrabůvka (podchod u kostela).
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smlouvy.

4109/81  
72

Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu č. 3939/78 ze dne 11.07.2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

námitku proti rozhodnutí rady a žádost o revokaci usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3939/78
ze dne 11.07.2013, podanou nájemcem nebytového prostoru v objektu na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-
Hrabůvka,  paní U. - jednatelkou společnosti Restaurace Na Mýtě s.r.o., IČ: 29453615, se sídlem Kotkova
271/6, Ostrava-Vítkovice
revokuje

své usnesení č. 3939/78 ze dne 11.07.2013

4110/81  
73

Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu č. 3943/78 ze dne 11.07.2013 ve znění
tiskové opravy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost občanského sdružení CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s. IČ: 22675256 o revokaci usnesení č. 3943/78 ze
dne 11.07.2013 ve znění tiskové opravy ze dne 01.08.2013
revokuje

své usnesení č. 3943/78 ze dne 11.07.2013 ve znění tiskové opravy ze dne 01.08.2013

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 25.04.2006 na pronájem nebytového prostoru o
výměře 1150,91 m2 v objektu na ul. Charvátská 734/10 v Ostravě-Výškovicích, na dobu určitou 10 let (do
14.10.2016) s přednostním právem na uzavření nové nájemní smlouvy na další období, s výší nájemného
148,41 Kč/m2/rok, za účelem provozování veřejného sportovního centra, a to z důvodu změny nájemce z
právnické osoby CDU SPORT s.r. o, IČ: 25844288, se sídlem Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice na
tělovýchovnou organizaci - občanské sdružení CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s., IČ: 22675256, se sídlem ul.
Opavská 775/89, Ostrava-Poruba

4111/81  
74

Žádost o uzavření nájemní smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu č. 16 v domě na ul. Pavlovova 67 v Ostravě-Zábřehu s p. J. P., Pavlovova
67, Ostrava-Zábřeh, a to na dobu určitou, dle důvodové zprávy

4112/81  
75

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

1)
R. Václavka 21, Ostrava-Bělský Les

L. V.
Sokolovská 14, Ostrava-Poruba

2)
M. D.
Dr. Šavrdy 15, Ostrava-Bělský Les

L. A.
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Hlavní třída 867/34, Ostrava-Poruba

3)
O. Ch.
Čujkovova 11, Ostrava-Zábřeh

J. S.
Lískovecká 2867, Frýdek-Místek

4)
T. H.
Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

J. K.
Rodimcevova 27, Ostrava-Zábřeh

4113/81  
76

Stížnost na občanské soužití na náměstí SNP a v blízkém okolí

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stížnost na občanské soužití na náměstí SNP a v blízkém okolí pana M. Č., bytem Ostrava-Zábřeh
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít  výše uvedenou stížnost na vědomí

4114/81  
77

Prominutí poplatku z prodelní

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení u paní A. Č. ve výši Kč 180.559,-- a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o prominutí poplatku z prodlení u paní A. Č. ve
výši Kč 180.559,--

4115/81  
78

Odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
- Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace v celkové výši Kč 2.704,00
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace v celkové výši
Kč 1.080,00
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace v celkové výši
Kč 4.308,23, dle důvodové zprávy

4116/81  
79

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci  v celkové
hodnotě Kč 264.869,00
- Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě
Kč 65.909,91
- Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 367.807,23
 dle důvodové zprávy

4117/81  
80

Změna a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou a úplným zněním zřizovací listiny Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace  dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu a úplné znění zřizovací listiny Základní školy
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, dle důvodové zprávy.

4118/81  
81

Změna složení rozborové komise

Rada městského obvodu
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jmenuje

Ing. Hanu Knapíkovou členkou rozborové komise pro příspěvkové organizace ve školství a kultuře
odvolává

Ing. Evu  Müllerovou z  členství v  rozborové komisi pro příspěvkové organizace ve školství a kultuře
schvaluje

složení rozborové komise pro školství a kulturu dle důvodové zprávy

4119/81  
82P

Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
-„Generální oprava rozvodů vody a odpadů pro dům Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 46.13 k provedení stavebních prací
„Generální oprava rozvodů vody a odpadů pro dům Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh“  dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v
platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Ing. Alena Nogová,  odbor investiční

náhradníci  členů:

1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

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

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 46.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 15. 10. 2013

4120/81  
83P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5,
Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče P R O W A L L s.r.o., se sídlem U Sýpky 23/301, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ:
25366858, z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 19.13 na provedení
stavebních prací  "Komplexní zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506, za nabídkovou
cenu:
Kč 7.998.124,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice,
IČ: 26807947, za nabídkovou cenu:
Kč 9.171.185,00 bez DPH, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem BYSTROŇ group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-
Přívoz, IČ: 27800466, za nabídkovou cenu:
Kč 9.686.945,00 bez DPH
ukládá
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 19.13
Termín: 31. 10. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 23. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Komplexní
zateplení domů B. Václavka 1018/1, 1019/3, 1020/5, Ostrava-Bělský Les" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 30. 08. 2013

4121/81  
84P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění „Stavební úpravy objektu PO 41“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 27.13 na provedení
stavebních prací  „Stavební úpravy objektu PO 41“  a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

Stavos Stavba a.s. se sídlem  Ostrava - Zábřeh, U Studia 3189/35, PSČ 700 30, IČ 447 39 494
za nabídkovou cenu: 3 990 692,71 Kč bez  DPH/ 9 týdnů

jako druhým v pořadí s uchazečem  SV UNIPS s.r.o  se sídlem Ostrava - Svinov, Bílovecká 106/9, PSČ 721
00, IČ 483 91 204  
za nabídkovou cenu: 4 673 680 Kč bez  DPH/ 9 týdnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Stavební
úpravy objektu PO 41“
Termín: 31. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy objektu PO 41“
Termín: 10. 09. 2013
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 27.13
Termín: 30. 09. 2013

4122/81  
85P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 47.13 na provedení stavebních prací
"ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 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, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
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4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 47.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2013

4123/81  
86P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - „Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova
p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 34.13 „Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ŠÍP STAVING s.r.o. se sídlem Ostrava-Zábřeh, ul. Kpt. Vajdy 3047/20, PSČ 700 30, IČ 253 85 755
za nabídkovou cenu  1 732 673 Kč bez DPH / 60 dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště – Dvůr
ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“
Termín: 30. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
dětského hřiště – Dvůr ul. Zimmlerova p.č. 287/4, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 10. 09. 2013

4124/81  
87P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad) - „Zateplení štítových stěn a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24,
26,
O. – Hrabůvka“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č.  1 JOROS s.r.o., se sídlem  Ostrava - Kunčice, Přibylova 713/15, PSČ 719 00, IČ 277 75 402
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 31.13  „Zateplení štítových stěn a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. –
Hrabůvka“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
s vybraným uchazečem
MeŠ - STAVBY s.r.o. se sídlem Paskov, Kirilovova 628, PSČ 739 21, IČ 278 33 828
za nabídkovou cenu  1 692 326  Kč bez DPH / 60 dnů

a jako druhým v pořadí
Ing. Miroslav Pytel  - MIROP  s místem podnikání  Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Slavníkovců 470/13a
, IČ 181 10 592      
za nabídkovou cenu  2 167 557  Kč bez DPH / 60 dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení štítových stěn a půdy,
oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka“
Termín: 30. 08. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení
štítových stěn a půdy, oprava střechy Zlepšovatelů  22, 24, 26, O. – Hrabůvka" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 10. 09. 2013

4125/81  
88P

Zpráva komise (staveb. práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - Rekonstrukce sociálního zařízení obřadní síně
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 39.13 "Rekonstrukce sociálního zařízení obřadní síně Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem FICHNA - HUDECZEK a.s., se sídlem Píšť 535, 747 18 Píšť, IČ: 27765857, za
nabídkovou cenu:
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Kč 1.197.398,00 bez DPH a s lhůtou realizace 30 pracovních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Lumír Hanzelka, s místem podnikání Dolní 2025/70, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 46546677, za nabídkovou cenu:
Kč 1.329.427,00 bez DPH a s lhůtou realizace 29 pracovních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce sociálního zařízení
obřadní síně Ostrava-Jih"
Termín: 13. 09. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce
sociálního zařízení obřadní síně Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 20. 09. 2013

4126/81  
89P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. čtvrtletí roku 2013 ZŠ a MŠ, p.o. a KZOJ, p.o. a za I. pololetí roku 2013 odboru vnitřních věcí
a referátu vzdělávání a sekretariátu tajemníka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2013 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
- za I. pololetí roku 2013 odboru vnitřních věcí,
- za I. pololetí roku 2013 referátu vzdělávání a sekretariátu tajemníka,
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

4127/81  
90P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 21

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 26.13 na provedení
stavebních prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům
Edisonova 21" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, IČ:
28627156, za nabídkovou cenu:
Kč 5.299.384,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 79 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov,
IČ: 48391204, za nabídkovou cenu:
Kč 6.695.430,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 63 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Sdružení firem: OKDC-TIVA-EDISONOVA složené z O.K.D.C. mont
s.r.o., Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385747 a TIVA Invest Real, s.r.o., Pavlovova 40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 64611965, za nabídkovou cenu:
Kč 6.598.701,00 bez DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 26.13
Termín: 31. 10. 2013
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 21"
Termín: 27. 09. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. etapa, dům Edisonova 21" a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 04. 10. 2013

4128/81  
91P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a
části III. Zásad) - Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A
etapa

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 41.13 na provedení stavebních prací
"Regenerace sídliště Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A etapa" dle § 25 v návaznosti na
ust. § 38 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, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 41.13 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2013

4129/81  
OR

Ukládací část místostarostovi Ing. Plankovi

Rada městského obvodu

ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Plankovi připravit variantní návrh rekonstrukce tržiště

Termín: 31. 12. 2013

4130/81  
OR

Kamerový monitorovací systém OVANET

Rada městského obvodu

souhlasí

s prioritami na kamerový monitorovací systém OVANET navrženými předkladatelem

a žádá

nad rámec těchto priorit rozšířit kamerový monitorovací systém OVANET o monitorování dětských hřišť dle
požadavků člena rady Ing. Radovana Horáka
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Tiskové opravy

TO Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova x Kašparova

Rada městského obvodu

souhlasí

 1)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova I. etapa“ na pozemcích p.č.
433/34 ostatní plocha , zeleň, p.p.č. 433/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/45 ostatní
plocha, ostatní komunikace , p.p.č. 433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.434/28 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 434/35 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.  434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
434/38 ostatní plocha, jiná plocha, 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/6 ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových plynovodů za
plynovody z opláštěného polpolyetylenu v celkové délce cca 420 bm a dále s rekonstrukcí 8 ks plynovodních
přípojek  o celkové délce cca 62 bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace)
budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

2)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ na pozemcích p.č.
451/2 ostataní plocha, ostataní komunikace, p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6
ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL)
ocelových plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 415 bm a dále s
rekonstrukcí 6 ks plynovodních přípojek a realizací 5 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 98
bm za podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

3)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ na pozemcích p.č.
451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň  a  p.p.č. 456/6  ostatní
plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových
plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 880 bm a dále s rekonstrukcí 15 ks
plynovodních přípojek a realizací 11 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 115 bm za
podmínky, že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky
správce místních komunikací odboru dopravy a KS

4)se vstupem, umístěním a realizací stavby „REKO MS Ostrava – Kašparova“ na pozemku p.č. 462/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , který je  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem náhrady stávajících nízkotlakých( NTL) ocelových
plynovodů za plynovody z opláštěného polyetylenu v celkové délce cca 310 bm a dále s rekonstrukcí 7 ks
plynovodních přípojek a realizací 2 nových plynovodních přípojek o celkové délce cca 122 bm za podmínky,
že úpravy zpevněných povrchů ( chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce
místních komunikací odboru dopravy a KS
rozhodla

1)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 433/34 ostatní plocha , zeleň,
p.p.č. 433/44 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 433/45 ostatní plocha, ostatní komunikace , p.p.č.
433/46 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.434/28 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 434/35 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č.  434/37 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 434/38 ostatní plocha, jiná
plocha, 462/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul.
Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené městskému ob vodu OStrava – Jih,
za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek pro stavbu „REKO MS
Ostrava – Krestova I. etapa“ ,  v celkové délce cca 420 bm  pro plynovod a o celkové délce  cca 62 bm pro
přípojky

2)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace,  p.p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň  v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jihtova ,  za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních
přípojek pro stavbu „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ ,  v celkové délce cca 415 bm  pro plynovod a
o celkové délce  cca 98 bm

3)o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.č. 451/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň  a  p.p.č. 456/6  ostatní plocha, zeleň  v k.ú. Hrabůvka,
lokalita ul. Krestova , které jsou  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek pro
stavbu „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ ,  v celkové délce cca  880bm  pro plynovod a o celkové
délce  cca 115 bm

4)o zřízení věcného břemene dle přeloženého návrhu na pozemku p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, lokalita ul. Kašparova , který je  v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího nízkotlakého plynovodu  a plynovodních přípojek
pro stavbu „REKO MS Ostrava – Kašparova“ ,  v celkové délce cca  310 bm  pro plynovod a o celkové délce
 cca 122 bm

pro společnost SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ
277 68 961 za úhraduve výši

- trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, ostatní plocha  
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-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 nízkotlakého (NTL) plynovodu a plynovodních přípojekl

b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb: „„REKO MS Ostrava – Krestova I.
etapa“,  „REKO MS Ostrava – Krestova II. etapa“ , „REKO MS Ostrava – Krestova III. etapa“ a „REKO MS
Ostrava – Kašparova“
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ 277 68 961 ,  smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení
úplatných věcných břemen v rozsahu dle bodu 1,2,3 a 4 rozhodnutí o zřízení věcných břemen dle
předloženého návrhu
s dobou platnosti do konce roku 2015

TO Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (tisková oprava k usnesení č. 3987/80 ze
dne 01.08.2013)

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě  v majetku Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava" v obytném domě č. pop. 429 na ul. Výškovická 157 v
Ostravě-Výškovicích.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s privatizací
obytného domu Výškovická 429/157.

TO Tisková oprava k usnesení č. 3483/70 ze dne 11. 4. 2013

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih schválit

1) celoroční hospodaření a závěrečný účet m.o. Ostrava-Jih za rok 2012, roční účetní závěrku 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
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