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Přehled usnesení 108. schůze Rady městského obvodu, ze dne 11. 9. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5641/108 1. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5642/108 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/031/075.1/13 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5643/108 3. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5644/108 4. Pronájem volných míst v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5645/108 5. Analýza nákladů vynakládaných  jednotlivými PO zřízenými SMO, Městským obvodem Ostrava - Jih v oblasti
školství a kultury na ostrahu objektů. (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5646/108 6. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem základní školy při realizaci
projektu v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5647/108 7. Změna odpisového plánu na rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

5648/108 8. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací škol a KZOJ, zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5649/108 9. Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí veřejné finanční
podpory - účelové dotace - dodatek ke smlouvě (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5650/108 10. Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

5651/108 11. Revokace usnesení č. 5558/107 ze dne 28.8.2014 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5652/108 12. Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5653/108 13. Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5654/108 14. Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, podnájem bytu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5655/108 15. Pacht prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5656/108 16. Prominutí úroku z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5657/108 17. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5658/108 18. Rozhodnutí o podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí (Bc. František Dehner, místostarosta)

5659/108 19. Souhlas s umístěním domovní předávací stanice v objektu tělocvičny na ulici Charvatská 734/10, Ostrava -
Výškovice. (Bc. František Dehner, místostarosta)

5660/108 20. Udělení výjímky k prostorám  v objektu č.p. 1244 na ul. Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5661/108 21. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana 13,
Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

5662/108 22. Uzavření nájemní smlouvy při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5663/108 23. Výpůjčka prostor  v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5664/108 24. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5665/108 25. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5666/108 26. Pověření majetkového odboru k uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5667/108 27. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5668/108 28. Souhlas s přenecháním do užívání části pozemku vypůjčeného OC LUNA s.r.o. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5669/108 29. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5670/108 30. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k.ú. Hrabůvka, ulice Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5671/108 31. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5672/108 32. Úhrada bezesmluvního užívání pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova - změna usnesení
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

about:blank
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5673/108 33. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku – úprava nájemního vztahu v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J.
Maluchy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5674/108 34. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5675/108 35. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5676/108 36. Otevřený dopis pro vedení radnice a zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

5677/108 37. Petice občanů Ostravy-Zábřeh (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5678/108 38. Podání občana ve věci inzerce v regionálních novinách (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5679/108 39P. Námitky proti  zadávací dokumentaci VZ 58.14  a VZ 53.14 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

5680/108 40P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení  ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5681/108 41P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5682/108 42P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5683/108 43P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
r. 2014 OBH a I pololetí  OVV (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5684/108 44P. Výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení projektu - "Rekonstrukce objektu Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5685/108 45P. Výzva (služby, ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - "Zajištění
zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro bytové domy" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5686/108 46P. Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III. Zásad) -
„Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu C, v objektu Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka“
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5687/108 47. Podnět o prošetření (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5688/108 OR Žádost o finanční dar (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5689/108 OR Udělení souhlasu s umístěním označení provozovny a instalace markýzy na budově č.p.2444, na ulici P.
Lumumby v Ostravě-Zábřehu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5690/108 OR Zveřejnění záměru na prodej částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická. (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

about:blank
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5641/108  
1

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

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. 24
T. P., trvale  bytem V. Jiřikovského , Ostrava-Dubina

2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 5
L. D., trvale bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

3) Čujkovova 31, 1+0, I. kat. č.b. 22
Z. H., trvale bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

4) Čujkovova 31, 1+0, I. kat. č.b. 23
I. B., trvale bytem Čujkovova , Ostrava-Zábřeh

5642/108  
2

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12/031/075.1/13

Rada městského obvodu

a souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12/031/075.1/13
zmocňuje

starostu MO O.-Jih Mgr. Karla Sibinského podpisem  tohoto dodatku

5643/108  
3

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 37, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. D., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 65, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní L. P., dle důvodové zprávy,

3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5644/108  
4

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 31, box č. 32, PP na ul. B. Četyny panu V. B. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 45, NP na ul. B. Václavka panu M. M. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 05, PP na ul. L. Hosáka panu M. Š. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 17, PP na ul. L. Hosáka paní T. T. H. D. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

5) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 45, PP na ul. L. Hosáka paní T. M. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5645/108  
5

Analýza nákladů vynakládaných  jednotlivými PO zřízenými SMO, Městským obvodem Ostrava -
Jih v oblasti školství a kultury na ostrahu objektů.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

analýzu nákladů vynakládaných  jednotlivými PO zřízenými SMO, Městským obvodem Ostrava - Jih v oblasti
školství a kultury na ostrahu objektů.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih vzít na vědomí analýzu nákladů vynakládaných jednotlivými

about:blank
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PO zřízenými SMO, Městským obvodem Ostrava - Jih v oblasti školství a kultury na ostrahu objektů.

5646/108  
6

Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem základní školy
při realizaci projektu v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

se zapojením do projektu a uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

1) mezi Společnost pro kvalitu školy, o. s., IČ: 69610606  a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "ICT nás baví" v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0015

2) mezi EDUKA CENTRUM s.r.o., IČ: 28567111 a Základní školou Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů" v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005

3) mezi EDUKA CENTRUM s.r.o., IČ: 28567111 a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Vzdělávání pedagogů pomocí
tabletů" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005

5647/108  
7

Změna odpisového plánu na rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

5648/108  
8

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací škol a KZOJ, zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu a úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací škol a KZOJ, zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu a úplné znění zřizovacích listin příspěvkových
organizací škol a KZOJ

5649/108  
9

Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, poskytnutí
veřejné finanční podpory - účelové dotace - dodatek ke smlouvě

Rada městského obvodu

souhlasí

se zrušením části usnesení č. 0589/20 ze dne 27.2.2014 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo
o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti kultury organizaci Institut pro ženy, o.s.,
Lyskova 564, 739 24 Krmelín, IČ 226 91 006 ve výši 5.000,- Kč"
souhlasí

s poskytnutím veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti kultury organizaci Ševčík - Moravský
folklorní soubor, Dům kultury Akord, nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 696 10 568 ve výši 5.000,- Kč
souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o zrušení části usnesení č. 0589/20 ze dne
27.2.2014 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory -
účelové dotace v oblasti kultury organizaci Institut pro ženy, o.s., Lyskova 564, 739 24 Krmelín, IČ 226 91
006 ve výši 5.000,- Kč" a rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti
kultury organizaci Ševčík - Moravský folklorní soubor, Dům kultury Akord, nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ 696 10 568 ve výši 5.000,- Kč
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace

5650/108  
10

Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci,
dle důvodové zprávy

about:blank
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5651/108  
11

Revokace usnesení č. 5558/107 ze dne 28.8.2014

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 5558/107 ze dne 28.8.2014
rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 500.000,00 dle důvodové zprávy

5652/108  
12

Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
stávající stožáry STA, instalované na střechách obytných domů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava - Jih, společnosti  ELEKTRO ENGINEERING, s.r.o., se sídlem Nádražní 44/1110,
Ostrava - Moravská Ostrava, za  úhradu 100 Kč/měs/dům bez DPH  a úhradu za  spotřebu elektrické energie
ve výši 250 Kč/měs/dům bez DPH, a to na dobu určitou 5 let dle důvodové zprávy.

5653/108  
13

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neprodloužení smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu, dle důvodové zprávy

Edisonova 84, 1+1, standard, č. b. 13
R. P. S. Edisonova a M. P. Stodolní, Ostrava-Mor. Ostrava

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 38
M. F. Pavlovova

trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

5654/108  
14

Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

H. H., Karpatská , č. b. 28
H. V., M. Fialy ,  č. b. 1
T. I., Volgogradská , č. b. 3  

II.

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

místnost č. 9 - M. S., Jičínská 
místnost č. 15 - K. V. Horní 3
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3

III.

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

Klegova , 1+2, standard, č. b. 10
Ing. D. J., Klegova , Ostrava-Hrabůvka a D. K., Klegova , Ostrava-Hrabůvka

5655/108  
15

Pacht prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Svazácká 1D, čp.3161, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pachtu  prostoru restaurační provozovny v budově č.p. 3161, která je součástí pozemku p.č.st. 6488 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, na ul. Svazácká 1D, Ostrava-Zábřeh, o výměře 452,5 m2, včetně vybavení, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší pachtovného 1.083 Kč/m2/rok bez DPH, a to pro společnost
Startronic - luna s. r. o., se sídlem Ostrava-Kunčice, Truhlářská 710/2A, PSČ 719 00, IČ: 27846741, s
účinností od 01.10.2014, dle důvodové zprávy

about:blank
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5656/108  
16

Prominutí úroku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout úrok z prodlení
- p. J. Š. a pí Z. Š., za byt na ul. Vaňkova , Ostrava-Bělský Les, dle důvodové zprávy

5657/108  
17

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Slezská 16, 1+1, standard, č. b. 1
J. M., Plzeňská 

Svornosti 14, 1+2, standard, č. b. 10
S. R., Drůbeží 

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 72
V. V., Jugoslávská 

Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 37
Ing. L. H., Výškovická 

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 9
G. P., Mitrovická , Ostrava-Nová Bělá

Volgogradská 16, 1+3, standard, č. b. 8
V. A., Výškovická
rozhodla

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

II.
nevybrat uchazeče na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytu formou
"výběrového řízení - smluvní nájemné za m2" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

Edisonova 31, 1+3, standard, č. b. 4
Jubilejní 31, 1+3, standard, č. b. 3
Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 5

III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Jubilejní 30, 1+2, standard, č. b. 5
Bc. B. L., Svatoplukova
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu o
dalších uchazečích v pořadí, dle důvodové zprávy

IV.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení, dle důvodové zprávy

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 1
K. Š., U Studia

5658/108  
18

Rozhodnutí o podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s § 2203 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

o nepodání návrhu na vklad práva - nájemní smlouvy č. 8/032/115/14 do katastru nemovitostí, uzavřené s
nájemcem OC LUNA s. r. o., se sídlem Brno, Palackého třída 916/158, IČ: 01688880, dle důvodové zprávy

5659/108  
19

Souhlas s umístěním domovní předávací stanice v objektu tělocvičny na ulici Charvatská
734/10, Ostrava - Výškovice.

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s umístěním domovní předávací stanice (dále jen DPS) v objektu tělocvičny na ulici Charvatská 734/10,
Ostrava - Výškovice dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu "Souhlasu s umístěním DPS včetně souvisejícího
zařízení" v objektu tělocvičny na ulici Charvatská 734/10, Ostrava - Výškovice.

5660/108  
20

Udělení výjímky k prostorám  v objektu č.p. 1244 na ul. Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjímky pro Základní školu Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, IČ:
70978310, k poskytnutí části prostor užívaných na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce prostor v budově
č.p. 1244, která je součástí pozemku p.č.st. 1052  zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici
Provaznická 62 v Ostravě-Hrabůvce, do užívání jinému subjektu za úplatu, dle důvodové zprávy
souhlasí

s poskytnutím části prostor - tříd oddělení školní družiny v budově č.p. 1244, která je součástí pozemku
p.č.st. 1052 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Provaznická 62 v Ostravě-Hrabůvce, do
užívání za úplatu pro dětskou neziskovou organizaci Pionýrská skupina  Směr, IČ: 44941234, se sídlem
Bohumínská 437/42, Slezská Ostrava, maximálně však po dobu trvání smlouvy o výpůjčce s  příspěvkovou
organizací  ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 62, za podmínky,  že příjem z pronájmu bude použit na
pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou předmětných prostor, dle důvodové zprávy

5661/108  
21

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana
13, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o snížení výměry  z 116,85 m2 na 108,73 m2 u prostor  v I. NP budovy č.p. 251 občanská vybavenost, která
je součástí pozemku p.č. 71/81 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Fr. Formana 13,
Ostrava-Dubina, pronajatých na základě nájemní smlouvy ze dne 17.11.1997, ve znění dodatků,  nájemci
MUDr. I. K., IČ: 61986895, bytem K Průplavu 3,  Ostrava-Stará Bělá, PSČ 724 00,  dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku k nájemní smlouvě

5662/108  
22

Uzavření nájemní smlouvy při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 26
J. G., Plzeňská , Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 56
F. N., Čujkovova , Ostrava-Zábřeh

5663/108  
23

Výpůjčka prostor  v budově č.p. 251 na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o výpůjčce prostor o výměře 91,64 m2, v budově č.p. 251 občanská vybavenost, která je součástí pozemku
p.č. 71/81 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina,
církevní organizaci - Charita sv. Alexandra, se sídlem Holvekova 651/28, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ:
26520788, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,  za účelem provozování odborného sociálně
právního poradenství, dle důvodové zprávy

II.
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce a právu provést stavbu s církevní organizací Charita sv.
Alexandra, se sídlem Holvekova 651/28, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 26520788
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih  k podpisu smluv

5664/108  
24

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Václava Košaře 5, 0+1, standard, č. b. 28
J. J., Václava Košaře , Ostrava-Dubina

about:blank
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5665/108  
25

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Markova 16, 1+3, standard, č. b. 15
P. T., Markova , Ostrava-Zábřeh

Zlepšovatelů 32, 1+2, standard, č. b. 1
M. K., Zlepšovatelů , Ostrava-Hrabůvka

Václava Jiřikovského 31, 1+3, standard, č. b. 14
J. H. a Š. H., Václava Jiřikovského , Ostrava-Dubina

5666/108  
26

Pověření majetkového odboru k uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení Rady městského obvodu Ostrava – Jih č. 1689/32 ze dne 15.11.2007
svěřuje

v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. §102 odst. 2 písm. m), v platném znění a v
souladu s OZV č.14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, majetkovému odboru rozhodování o
uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce na pozemky, a to s délkou trvání nájmů a výpůjček nejvýše
na 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
zmocňuje

Ing. Blaženu Kotulkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucího majetkového odboru, k podpisu smluv
dle tohoto usnesení.

5667/108  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 1990/21, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, panu P. V., bytem Svazácká , Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 1990/24, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, panu Ing. V. M., bytem Dr. Martínka , Ostrava-Hrabůvka;
3)    pozemek parc.č.st. 1994/1, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, manželům P. a D. N., bytem Sarajevova , Ostrava-Zábřeh;
4)    pozemek parc.č.st. 1994/15, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, manželům R. a D. Š., bytem Plzeňská , Ostrava-Hrabůvka;
5)    pozemek parc.č.st. 2110/16, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy, manželům Ing. L. a G. B., bytem Jana Škody , Ostrava-Dubina;
6)    pozemek parc.č.st. 2337, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
M. S., bytem Výškovická , Ostrava-Výškovice;
7)    pozemek parc.č.st. 2345, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní
Š. S., bytem Svornosti , Ostrava-Zábřeh;
8)    pozemek parc.č.st. 2378, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
Ing. M. V., bytem Markova , Ostrava-Zábřeh;
9)    pozemek parc.č.st. 2383, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům L. a W. B., bytem Hulvácká , Ostrava-Zábřeh;
10)    pozemek parc.č.st. 2405, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům J. a M. D., bytem Patrice Lumumby , Ostrava-Zábřeh;
11)    pozemek parc.č.st. 2492, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní
Z. M., bytem Gerasimovova , Ostrava-Zábřeh;
12)    pozemek parc.č.st. 3659, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
R. G., bytem Výškovická , Ostrava-Zábřeh;
13)    pozemek parc.č.st. 3729, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům F. a I. K., bytem Plzeňská , Ostrava-Hrabůvka;
14)    pozemek parc.č.st. 3750, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům P. a B. Ř., bytem Horymírova , Ostrava-Zábřeh.

5668/108  
28

Souhlas s přenecháním do užívání části pozemku vypůjčeného OC LUNA s.r.o.

Rada městského obvodu

souhlasí

aby společnost OC LUNA s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, Brno, IČ 01688880, s níž je sjednána
smlouva o výpůjčce pozemků č. 17/014/286/14 ze dne 1.9.2014, přenechala část předmětu výpůjčky do
užívání dalším subjektům:
1. část pozemku p.p.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou o velikosti 49,9 m2 společnosti Biosolution Energy

about:blank
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s.r.o., se sídlem Lomná 1587, Frenštát pod Radhošťem za účelem provozování zahrádky s posezením před
cukrárnou. Souhlas je vydán na dobu určitou do 31.10.2019, za předpokladu, že provoz zahrádky bude
realizován v souladu s podmínkami dle důvodové zprávy,
2. část pozemku p.p.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou o velikosti 36 m2 společnosti BILLA, spol. s r.o. se
sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, IČ 00685976, za účelem vybudování a užívání zásobovacího dvora, za
podmínky, že uzavření dvora bude řešeno dočasnou demontovatelnou zastřešenou lehkou ocelovou
konstrukcí s opláštěním izolačním panelem, k jejímuž vybudování tímto vydává souhlas.

5669/108  
29

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.U Výtopny

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 19 bm včetně 1 ks pojistkové skříně na
pozemek p.p.č. 773/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č. 773/1
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky NN v
délce cca 19 bm  včetně 1 ks přípojkové skříně, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, za
úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks
pojistkové skříně

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks pojistkové skříně
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks pojistkové skříně,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks pojistkové
skříně - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.8.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

5670/108  
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Hrabůvka, ulice Dr. Martínka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky VN v délce cca 52 bm na pozemku poz. parc. č. 391/22,
ostatní plocha, v k.ú. Hrabůvka, ulice Dr. Martínka ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,
rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku poz. parc. č.
391/22, ostatní plocha v k.ú. Hrabůvka za účelem umístění přípojky VN v délce cca 52 bm pod názvem
stavby „Ostrava Dr. Martínka, VNk+RVN OPTIMA“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/4, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a 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 přípojky VN
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky VN

a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
rozhodla

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky VN – společností ČEZ
Distribuce, a.s.,  IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/4, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle předloženého
návrhu s dobou platnosti do 30.9.2016, za podmínky, že povrchové úpravy budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS.

5671/108  
31

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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se vstupem, umístěním a realizací stavby „ZO ČZS Ostrava – Výškovice - studny“ na pozemku parc. č. 823
orná půda (ZPF), ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava – Jih, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění 86 studní v rámci dodatečného povolení pro 86 níže
uvedených vlastníků stavby v zahrádkářské osadě Kačinec

osada 6A:
pořadí, jméno, trvalé bydliště, číslo zahrady dle přiloženého snímku legalizace stavby

1. B. Š., Svazácká , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 02/2
2. V. M., Šeříková , 700 30 Ostrava – Výškovice, 02/3
3. W. J., Břustkova , 700 30 Ostrava – Výškovice, 03/1
4. Ing. R. L., Výškovická , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 03/2
5. H. G., Výškovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 04/1
6. L. J., Výškovická , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 04/3
7. L. P., Výškovická , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 05/1
8. H. J., J. Matušky , 700 30 Ostrava – Dubina, 05/2
9. R. M., Šeříková , 700 30 Ostrava – Výškovice, 05/3
10. P. M., Sv. Čecha , 736 01 Havířov, 13/1
11. P. D., Krakovská , 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 13/2
12. M. K., Nádražní , 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 13/3
13. G. B., Výškovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 13/4
14. P. M., Dr. Martínka , 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 13/5
15. V. R., Čujkovova , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 13/6
16. V. D.l, Výškovická , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 14/1
17. T. P., Kosmonautů , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 14/3
18. T. V., Výškovická , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 14/4
19. P. D., Šeříková , 700 30 Ostrava – Výškovice, 14/5
20. F. P., Volgogradská , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 14/6
21. S. Z., Lumírova , 700 30 Ostrava – Výškovice, 15/5
22. H. H., Vítkovická , 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 15/6

osada 6B:
pořadí, jméno, trvalé bydliště, číslo zahrady dle přiloženého snímku legalizace stavby

1. J. R., Jičínská , 700 30 Ostrava – Výškovice, 6/1
2. D. A., Volgogradská ,  700 30 Ostrava – Zábřeh, 6/2
3. K. D., Na Výspě , 700 30 Ostrava – Výškovice, 7/1
4. M. J., 29. dubna , 700 30 Ostrava – Výškovice, 7/2
5. P. J., Šeříková , 700 30 Ostrava – Výškovice, 8/1
6. K. M., Z. Bára , 700 30 Ostrava – Dubina, 8/2
7. K. M., Svornosti , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 8/3
8. S. .V., Břustkova , 700 30 Ostrava – Výškovice, 8/4
9. V. L., Jičínská , 700 30 Ostrava – Výškovice, 9/1
10. V. P., Srbská , 700 30 Ostrava – Výškovice, 9/2
11. O. M., Na Výspě , 700 30 Ostrava – Výškovice, 9/3
12. Ing. V. F., 29. dubna , 700 30 Ostrava – Výškovice, 9/4
13. K. L., Čujkovova ., 700 30 Ostrava – Zábřeh, 17/1
14. T. E., Krasnoarmějců , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 17/3
15. N. T., J. Misky , 700 30 Ostrava – Dubina, 17/4
16. P. M., Volgogradská , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 18/1
17. M. B., Proskovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 18/3
18. K. J., Výškovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 18/4
19. K. M., Holasova , 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 18/5
20. D. M., Reymontova , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 19/1
21. K. J., Lumírova , 700 30 Ostrava – Výškovice, 19/3
22. Ing. J. H., Výškovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 19/4
23. P. J., Dolní Domaslavice , PSČ 739 38, 19/5
24. H. P., V. Vlasákové , 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 19/6
25. K. Z., Dr. Šavrdy , 700 30 Ostrava – Dubina, 20/1
26. V. M., Krčmarských  A, 724 00 Ostrava – Nová Bělá, 20/2
27. K. J., Pavlovova , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 20/3
28. H. B., Šeříková , 700 30 Ostrava – Výškovice, 20/4
29. Ing. Š. J., Kosmonautů , 736 01 Havířov, 20/5
30. Š. A., Výškovická 9, 700 30 Ostrava – Výškovice, 20/6
31. M. J., Proskovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 21/1
32. R. A., Tlapákova , 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 21/4

osada 6C:
pořadí, jméno, trvalé bydliště, číslo zahrady dle přiloženého snímku legalizace stavby

1. K. Š., 29. dubna , 700 30 Ostrava – Výškovice, 10/1
2. N. M., Proskovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 10/2
3. W. M., Výškovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 11/1
4. Š. A., J. Maluchy , 700 30 Ostrava – Dubina, 11/2
5. R.L. Lumírova , 700 30 Ostrava – Výškovice, 11/3
6. J. J., 29. dubna , 700 30 Ostrava – Výškovice, 11/4
7. M. K., Výškovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 12/1
8. H. R., Volgogradská 29/2503, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 12/2
9. D. A., Fr. Hajdy , 700 30 Ostrava – Hrabůvka,12/3
10. . V. Za Školou , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 12/4
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11. S. M., Pavlovova , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 22/1
12. I. R., Staňkova , 700 30 Ostrava – Výškovice, 22/2
13. Š. Z., náměstí Gen. Svobody , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 22/3
14. S. Š., Jugoslávská , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 22/4
15. H. A., 700 30 Ostrava – Výškovice, 23/1
16. Ž. A., J. Maluchy , 700 30 Ostrava – Dubina, 23/2
     Ž. P., Mitušova , 700 30 Ostrava –  Hrabůvka, 23/3
     Ž. J., J. Maluchy , 700 30 Ostrava – Dubina, 23/4
17. B.M., Dolní , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 23/5
18. K. D., Břenkova , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 24/1
19. S. V., Proskovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 24/2
     T. D., Výškovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 24/3
     K. I., Proskovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 24/4
20. J. A., Krakovská , 700 30 Ostrava – Hrabůvka, 24/5
21. D. E., P. Lumumby , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 25/1
22. M. J., Lumírova ., 700 30 Ostrava – Výškovice, 25/2
23. Š. R., Kosmonautů , 700 30 Ostrava – Výškovice, 25/3
24. S. I., F. Šrámka , 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 25/4
25. Č. G., Výškovická , 700 30 Ostrava – Zábřeh, 25/5
26. A. B., Petruškova , 700 30 Ostrava – Mariánské Hory, 25/6
27. B. P., Proskovická , 700 30 Ostrava – Výškovice, 26/1
28. H. M., Ostrá , 034 01 Ružomberok SK, 26/2
29. M. A., M. Fialy , 700 30 Ostrava – Dubina, 26/3
30. S. J., 29. dubna , 700 30 Ostrava – Výškovice, 26/4
31. Č. K., N. Frýda , 700 30 Ostrava – Dubina, 26/6
32. H. M., Lumírova , 700 30 Ostrava – Výškovice, 26/7

a
rozhodla

uzavřít s dotčenými 86 investory – vlastníky staveb na základě výše uvedeného smlouvu o právu provést
stavbu pro dodatečné povolení stavby

5672/108  
32

Úhrada bezesmluvního užívání pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova - změna
usnesení

Rada městského obvodu

mění

usnesení č. 5248/101 ze dne 12.6.2014 a
rozhodla

o uhradě finanční náhrady  ve výši 84.960,- Kč s příslušenstvím, za bezesmluvní užívání pozemku p.p.č.
303/43 ostatní plocha v k.ú. Hrabůvka, na kterém jsou umístěny tenisové kurty, vlastníkovi pozemku -
společnosti BOTOP s.r.o., IČ 26813386, se sídlem Ostrava, Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, za podmínky
uzavření směnné smlouvy, dle důvodové zprávy

5673/108  
33

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku – úprava nájemního vztahu v k.ú. Dubina u Ostravy,
ul. J. Maluchy

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem – úprava nájemního vztahu – pozemek parc.č. 96/16 ostatní plocha – ostatní
komunikace, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy,  za účelem zřízení a užívání parkovacího stání pro osobní automobil
(přesah projektu stavby na dotčený pozemek bez změny celkové výměry pronajaté plochy), na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy

5674/108  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)    pozemek parc.č.st. 725/22, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Šponarova-
Edisonova

2)    pozemek parc.č.st. 1990/1, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy

3)    pozemek parc.č.st. 1990/8, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy

5675/108  
35

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

about:blank

12 z 19 17.9.2014 15:01



zrušuje

část usnesení č. 4968/97 ze dne 3. 4. 2014 dnem 30. 9. 2014
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa (právník) v odboru právním Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, t.j.
zvýšení z počtu 22 míst na 23 míst s účinností od 1. 10. 2014
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
na 278 v období od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 a na 275 od 1. 1. 2015
schvaluje

změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, v Příloze č. 2 Podrobná organizační
struktura a v Příloze č. 3 Náplně činností odborů a samostatných oddělení dle předloženého návrhu s
účinností od 1. 10.  2014
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 01. 10. 2014

5676/108  
36

Otevřený dopis pro vedení radnice a zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

otevřený dopis pana J. S., adresovaný vedení radnice a zastupitelům městského obvodu Ostrava-Jih
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu tento dopis projednat

5677/108  
37

Petice občanů Ostravy-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

petici občanů Ostrava-Zábřeh ve věci realizace záměru rozšíření ubytovny na ul. Hulvácká v Ostravě-
Zábřehu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih výše uvedenou petici projednat

5678/108  
38

Podání občana ve věci inzerce v regionálních novinách

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podání pana Bc. A. K., týkající se inzerce a prezentace dění v obvodě v regionálních novinách
Moravskoslezský deník
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih výše uvedené podání projednat

5679/108  
39P

Námitky proti  zadávací dokumentaci VZ 58.14  a VZ 53.14

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Námitky proti  zadávací dokumentaci  VZ 58.14 „Oprava chodníků v MO Ostrava-jih III. Etapa
(Volgogradská); Oprava chodníků v MO Ostrava-jih IV. Etapa (Volgogradská); Oprava chodníku Dr.
Martínka; Oprava chodníku ul. Krakovská 4-18; Oprava chodníku podél ulice U Hrůbků; Oprava chodníku a
cyklostezky v úseku ul. Maluchy a ul. Krestova; Opravu cyklostezky v úseku A. Brože – Zábřeh smyčka v
Bělském lese“
a
námitky proti  zadávací dokumentaci  VZ 53.14 "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-
Hrabůvka"

5680/108  
40P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení  ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 76.14 na provedení stavebních prací „Zateplení  ZŠ B. Dvorského,
Ostrava-Dubina“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
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3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

komisi pro posouzení  nabídek  a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 76.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 01. 2015

5681/108  
41P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení a výměna oken Základní školy
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 78.14 na provedení stavebních prací „Zateplení a výměna oken
Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

komisi pro posouzení  nabídek  a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 78.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 01. 2015

5682/108  
42P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 77.14 na provedení stavebních prací „Zateplení objektu ZŠ
Horymírova, Ostrava-Zábřeh“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

about:blank
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jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční

komisi pro posouzení  nabídek  a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 77.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 01. 2015

5683/108  
43P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
II. čtvrtletí r. 2014 OBH a I pololetí  OVV

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 100 tisíc Kč do 500 tisíc Kč bez DPH za I. pololetí
roku 2014 odboru vnitřních věcí a sdělení odboru bytového a ostatního hospodářství, že v období II. čtvrtletí
2014 nebyly realizovány  žádné zakázky v uvedeném cenovém rozpětí.

5684/108  
44P

Výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení projektu - "Rekonstrukce objektu Pavlovova 31,
Ostrava-Zábřeh"

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 67.14 na zhotovení projektu  
"Rekonstrukce objektu Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

ATRIS, s.r.o. Soběšovice 270, PSČ 739 38 , IČ 28608909,  za nabídkovou cenu 628 000 Kč  bez DPH/15
týdnů

jako druhým v pořadí s uchazečem - KANIA a.s. Ostrava - Přívoz, Špálova 80/9, PSČ 702 00, IČ 26817853,
za nabídkovou cenu: 887 000  Kč bez DPH/15 týdnů

jako třetím v pořadí s uchazečem Ateliér Velehradský, s.r.o. Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ 623 00, IČ
29263140, za nabídkovou cenu: 836 550 Kč bez DPH/29 týdnů.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 67.14
Termín: 31. 10. 2014
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce objektu Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 25. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
objektu Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 10. 10. 2014

5685/108  
45P

Výzva (služby, ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) -
"Zajištění zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro bytové domy"

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 72.14 na "Zajištění zpracování průkazů
energetické náročnosti budov pro bytové domy" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová, autorizovaná osoba
4. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 72.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 11. 2014

5686/108  
46P

Výzva (staveb. práce, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - „Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu C, v objektu Mjr. Nováka 34,
Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku VZ 79.14 na provedení stavebních prací „Výměna oken a
oprava meziokenních vložek pavilónu C, v objektu Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka“ dle  ust. § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  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, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
5. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 79.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

about:blank
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Termín: 30. 12. 2014

5687/108  
47

Podnět o prošetření

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět o prošetření povolení, kolaudačních rozhodnutí a živností stanovených zákonem obyvatel ulice Horní,
Ostrava-Hrabůvka

5688/108  
OR

Žádost o finanční dar

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti o finanční příspěvek při příležitosti zřízení babyboxu
v Havířově
nesouhlasí

s poskytnutím finančního příspěvku při příležitosti zřízení babyboxu v Havířově.

5689/108  
OR

Udělení souhlasu s umístěním označení provozovny a instalace markýzy na budově č.p.2444, na
ulici P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
v souladu s § 2305  zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, o udělení souhlasu s
umístěním  označení provozovny "Cukrárna & café Renatto" ve tvaru světelného oválu o rozměru max. 1,2
m x 0,84 m,  za podmínek dle důvodové zprávy

II.
o udělení souhlasu s instalací zatahovací plátěné markýzy o rozměru max. 5 m x 5 m, za podmínky uzavření
smluvního vztahu na provoz a užívání předzahrádky a v souladu s technickými podmínkami uvedenými  v
důvodové zprávě

na budově č.p. 2444, která je součástí pozemku p.č.st. 3452, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ulici P. Lumumby 1, v Ostravě-Zábřehu, nájemci společnosti OC Luna s. r. o., IČ: 01688880 se
sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, maximálně však po dobu trvání nájemního vztahu se
společností OC Luna s. r. o.

5690/108  
OR

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej částí pozemků p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň a p.č.783/13 ostatní
plocha, zeleň  v rozsahu daném zákresem o celkové výměře max. 56 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih  rozhodnout.

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k usnesení č. 5624/107 z 28.8.2014  VZ 12.14

Rada městského obvodu

rozhodla

posunutí hodiny podání nabídek a jejich otevírání  VZ 12.14 "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15 Ostrava-
Zábřeh, jak uvedeno v příloze.
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony VZ 12.14
Termín: 11. 09. 2014

TO Tisková oprava k usnesení č. 5632/107 z 28.8.2014  VZ 75.14

Rada městského obvodu

rozhodla

nahradit  v bodě 6. kvalifikační a zadávací dokumentace slovo "pracovních" slovem "kalendářních"
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony VZ 75.14
Termín: 11. 09. 2014

TO Zveřejnění záměru na pronájem části pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře - T.O.
usn.č. 5608/107 ze dne 28.8.2014

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 263/17 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené
nebo upravené o výměře 4 m2 a části pozemku parc.č. 624/1 ostatní plocha – silnice o výměře 8 m2
(nepravidelný tvar), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem zřízení a užívání přístupu/příjezdu k novostavbě RD na ul. K Odře
situovaného na pozemcích parc.č. 560/2, 562/2 a 562/1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

about:blank
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