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Přehled usnesení 88. schůze Rady městského obvodu, ze dne 28. 11. 2013 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4452/88 1. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017 (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

4453/88 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4454/88 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4455/88 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4456/88 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4457/88 6. Dodatek č. 9 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

4458/88 7. Žádost Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí o dotaci pro rok 2014 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4459/88 8. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4460/88 9. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu na úseku
komunálních služeb (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4461/88 10. Plán následných veřejnosprávních kontrol (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4462/88 11. Darovací smlouva č. 12/031/075/13 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4463/88 12. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4464/88 13. Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

4465/88 14. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4466/88 15. Prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4467/88 16. Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v objektu občanské vybavenosti na ulici Patrice Lumumby 1A/2444
v Ostravě-Zábřehu (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4468/88 17. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4469/88 18. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4470/88 19. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Averinova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4471/88 20. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4472/88 21. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zajcevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4473/88 22. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Tarnavova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4474/88 23. Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Někrasovova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4475/88 24. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení VB  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.
Starobělská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4476/88 25. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul.U Výtopny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4477/88 26. Ukončení  výpůjčky a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Adamusova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4478/88 27. Ukončení pronájmu dohodou, pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Drůbeží (2x) (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4479/88 28. Úprava výměry pronajatého pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4480/88 29. Vyhodnocení provozu sezonní předzahrádky na pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby -
variantní návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4481/88 30. Výpověď pronájmů a Záměr na pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování
městské informatiky (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4482/88 31. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Petruškova 16,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4483/88 32. Zrušení usnesení a Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4484/88 33. Zřízení VB a prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic 29. dubna x Výškovická (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4485/88 34. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků, úprava nájemního vztahu k pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita Drůbeží (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4486/88 35. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4487/88 36. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO ODRA a lok. ZO U KORÝTKA
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4488/88 37. Příloha č. 2 k Zásadám vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4489/88 38. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4490/88 39. Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu, za výjimečný čin a občanů pracujících s dětmi a
mládeží (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4491/88 40. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2013. (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4492/88 41. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4493/88 42. Souhrnná zpráva o výsledku periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v roce 2013 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4494/88 43. Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství,
kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014 (Mgr. Radim
Miklas, místostarosta)

4495/88 44. Zásady vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

4496/88 45. Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

4497/88 46. Převod majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4498/88 47. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a udělení výjimky
zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4499/88 48. Generální pardon (František Dehner, místostarosta)

4500/88 49. Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2014 dle jednotlivých správců DaBF (František
Dehner, místostarosta)

4501/88 50. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (František Dehner, místostarosta)

4502/88 51. Prominutí poplatků z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4503/88 52. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4504/88 53. Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

4505/88 54. Pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, Ostrava-Dubina (František Dehner,
místostarosta)

4506/88 55. Přihláška k odběru tepla (František Dehner, místostarosta)

4507/88 56. Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina (František Dehner, místostarosta)

4508/88 57. Ukončení nájmu garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem (František
Dehner, místostarosta)

4509/88 58. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (František Dehner, místostarosta)

4510/88 59. Zajištění náhradních bytů pro ubytované v ubytovně na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh (František Dehner,
místostarosta)

4511/88 60. Zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k bytu pro sociální potřeby,
pronájem bytů zvláštního určení (František Dehner, místostarosta)

4512/88 61. Změna nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Husarova 63, Ostrava-Výškovice
(František Dehner, místostarosta)

4513/88 62. Žádost o schválení výměny bytu (František Dehner, místostarosta)

4514/88 63. Návrh termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu na I. pololetí roku 2014 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

4515/88 64. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4516/88 65. Pohledávky po zemřelých (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4517/88 66. Prominutí pohledávky (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4518/88 68. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4519/88 69. Podněty Ing. Novotného dle zákona č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4520/88 70. Návrh dohody o narovnání a žádost o prominutí pohledávky – Ing. Schwarzerová (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)
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4521/88 71P. Změny osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4522/88 72P. Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (František Dehner,
místostarosta)

4523/88 73P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) -  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih na období let 2014 a 2015“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4524/88 74P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B části
II. Zásad) - „Poskytování právních služeb pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na
 období let 2014 a 2015“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4525/88 75P. Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd.
B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4526/88 76P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. - III.
čtvrtletí r. 2013 odboru dopravy a komunálních služeb, a za III. a IV. čtvrtletí r. 2013 ZŠ a MŠ, p.o. (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4527/88 77P. Zrušení VZ (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění a oddílu B
části II. Zásad) - Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4528/88 78. Návrh na výkup pozemku – v k.ú Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4529/88 79P. Zpráva komise ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad) „Dodávka
software MS Exchange" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 67. Prominutí poplatku z prodlení (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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4452/88  
1

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2017

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s návrhem rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2014 v členění
 
   - příjmy celkem                                      658 179   tis. Kč
   - financování                                            50 336   tis. Kč
   - celkové zdroje                                   708 515   tis. Kč
   - běžné výdaje                                       596 043   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                112 472    tis. Kč
   - celkové výdaje                                  708 515   tis. Kč

2)  s návrhem závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace
    na rok 2014 dle předloženého návrhu

3) s návrhem použití  finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2014 dle předloženého návrhu  

4)  s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory  na rok 2014 ve výši  2 000 tis. Kč
   
5)  s návrhem rozpočtového výhledu na léta 2015-2017

6)  s předkládáním  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.2014  
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2014 včetně komentáře

7) s návrhem navýšit částku grantového systému o 500 tis. Kč.

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih  ke schválení

4453/88  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 11, § 6409, pol. 5321, UZ 11 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6409, pol. 5492, UZ 11 o 20 tis. Kč

4454/88  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů PO dle důvodové zprávy

2) rozpočtové opatření, kterým se
   - snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 600 tis. Kč
   - snižují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 1 587 tis. Kč
   - snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5622 o 150 tis. Kč

   - zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, ORG dle důvodové zprávy o 600 tis. Kč
   - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, , ORG dle důvodové zprávy o 1 587 tis. Kč
   - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5194 o 150 tis. Kč

4455/88  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121 o 19 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3141, pol. 6121 o 19 tis. Kč

4456/88  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

5



- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1049 o 110 tis.Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1068 o 110 tis. Kč

4457/88  
6

Dodatek č. 9 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu

Rada městského obvodu

schvaluje

dodatek č. 9 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu s účinností od 1.1.2014 dle předloženého
návrhu
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zapracovat změny dle dodatku č. 9 do Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu.

4458/88  
7

Žádost Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí o dotaci pro rok 2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

odpověď na žádost Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí o dotaci  na provozování
střediska pro rok 2014 dle důvodové zprávy

4459/88  
8

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti  movitého majetku spravovaného pod ORJ 10 v celkové výši 154 661 Kč.

DDHM do 30 000             154 661 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.

4460/88  
9

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu
na úseku komunálních služeb

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu na úseku komunálních
služeb
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné
působnosti městského obvodu na úseku komunálních služeb

4461/88  
10

Plán následných veřejnosprávních kontrol

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2014 prováděných zaměstnanci referátu kontroly oddělení
kontroly a interního auditu.

4462/88  
11

Darovací smlouva č. 12/031/075/13

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy č. 12/031/075/13  na poskytnutí peněžitého daru  ve výši 377.880,- Kč dle
důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu této smlouvy

4463/88  
12

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 23, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Š. K.,
- PO 33, box č. 24, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Bc. Z. K., dle důvodové
zprávy,

2)

6



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.

4464/88  
13

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 31, box č. 51/1, PP na ul. B. Četyny panu R. V. 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 32, box č. 22, PP na ul. Vl. Vlasákové paní V. N. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 15, PP na ul. Vl. Vlasákové paní K. J. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 25, PP na ul. Vl. Vlasákové panu D. R. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

5) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33 box č. 33, PP na ul. Vl. Vlasákové paní V. Z. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH,

6) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 14, PP na ul. B. Václavka panu J. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

7) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 42, box č. 07, PP na ul. B. Václavka panu J. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

8) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 42, box č. 37, PP na ul. B. Václavka panu P. D. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

9) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 84, NP na ul. L. Hosáka panu V. K. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

4465/88  
14

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením hodnoty  nemovitého majetku, který byl předán níže uvedeným příspěvkovým organizacím k
hospodaření a to:
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Za školou 1, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
a bere na vědomí navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace a
Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace z vlastních
finančních prostředků, dle důvodové zprávy.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině ze dne
12.12.2013 příspěvkové organizaci:
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Za školou 1, příspěvkové organizaci,
Mateřské škole Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
Základní škole a mateřská škole Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci,
Základní škole Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci,
Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci a
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy.

4466/88  
15

Prodej částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem částí pozemků parc.č. 1101/2 ostatní plocha plocha-ostatní komunikace a parc.č. 1107 ostatní
plocha-jiná plocha, oddělených geometrickým plánem č. 936-81/2012 ze dne 10.5.2013, s novým
označením jako pozemek parc.č. 1101/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 38 m2, v k.ú.  Výškovice u
Ostravy, ul. Jičínská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih,
do vlastnictví p. P. K., bytem Výškovická 789/177, 700 30  Ostrava – Výškovice,  za kupní cenu ve výši
28.500 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč a úhrady
poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč
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a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu částí dotčených pozemků v
k.ú. Výškovice u Ostravy

4467/88  
16

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v objektu občanské vybavenosti na ulici Patrice
Lumumby 1A/2444 v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

prohlašuje

dle zákona č. 72/1994 Sb., v objektu občanské vybavenosti č. pop. 2444, ulice Patrice Lumumby 1A k.ú.
Zábřeh nad Odrou vymezení jednotek takto:

budova:
ulice Patrice Lumumby
č. pop. 2444
č. or. 1A
parc. č. st. 3452
výměra 389 m2
počet jednotek 3
katastrální území Zábřeh nad Odrou
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih podpisem prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v obytném
domě.

4468/88  
17

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. 2532, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
M. S., bytem B. Četyny 931/4, Ostrava-Bělský Les;
2)pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1639/38630, tzn. 9,76 m2, lokalita Rudná-Pavlovova, panu T. M., bytem U Lesa 1053/78,
Ostrava-Hrabůvka;
3)pozemek parc.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 238 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, spoluvlastnický podíl
o velikosti 845/19297, tzn. 10,42 m2, lokalita Rudná-Pavlovova, panu J. C., bytem Holasova 1133/14,
Ostrava-Hrabůvka;
4)½ pozemku parc.č.st. 2982/3, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná -Pavlovova, panu L. P., bytem V. Vlasákové 969/20, Ostrava-Bělský Les.

4469/88  
18

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
nám. SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih,
 společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., IČ: 47973145, se sídlem Ostrava - Zábřeh,
náměstí SNP 1, za účelem umístění přístupového schodiště k venkovní terase o rozloze 1,2 x 3,9 m,  s
ročním nájmem ve výši 70,- Kč/m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4470/88  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Averinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih,
manželům  V. a E. S., bytem Výškovická 75, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání parkovacího
stání (pozice č. 2) pro osobní automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

4471/88  
20

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. V Poli, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava -
Jih,  I. H., bytem V Poli 21, Ostrava - Zábřeh a M. H., bytem Volgogradská 141, Ostrava - Zábřeh, za
účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu k rodinnému domu, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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4472/88  
21

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň  o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Zajcevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, paní
M. D., bytem Výškovická 83, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání parkovacího stání  č. 4 pro osobní
automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4473/88  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Tarnavova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava -
Jih, panu J. M., bytem G. Tajovského 390, Ostrava - Polanka, za účelem užívání parkovacího stání  pro
osobní automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

4474/88  
23

Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Někrasovova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby pod názvem „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Někrasovova, k.ú.
Zábřeh nad Odrou“ v celkové délce 117 bm, pod povrchem pozemků p.p.č. 566/25 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 566/28 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Někrasovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít se stavitem - společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava -
Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, smlouvu o právu provést tuto stavbu  pod názvem
"Oprava vodovodu a kanalizace ul. Někrasovova, k.ú. Zábřeh nad Odrou“  pod povrchem dotčených
pozemků

4475/88  
24

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení VB  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním staveb, a to kabelového vedení VN 6kV  v délce cca 100 bm, kabelového
vedení NN 0,4kV v délce cca 90 bm a vzdušného  vedení NN 0,4kV v délce cca 53 bm v rámci akce
„Ostrava, přeložka VN, NN, Atletická hala“ na pozemky p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.p.č. 1079/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 1079/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění staveb přeložek VN a NN v rámci akce „Ostrava, přeložka
VN, NN, Atletická hala“ pod povrchem dotčených pozemků, a to kabelové vedení VN 6kV  v délce cca 100
bm, kabelové vedení NN 0,4kV v délce cca 90 bm a  vzdušné vedení NN 0,4kV v délce cca 53 bm, pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za
úplatu 100,- Kč bez DPH v ostatní  i zpevněné ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  přeložek VN a NN  - společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu a s dobou
 platnosti do 31.12.2015, dle důvodové zprávy

9



4476/88  
25

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN včetně dvou přípojkových pilířů a jedné rozpojovací
skříně  v délce cca 70 bm, pod povrchem pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  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 včetně dvou přípojkových
pilířů a jedné rozpojovací skříně v délce cca 70 bm, 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 a
1000,- Kč/ks bez DPH za umístění  dvou přípojkových pilířů a jedné rozpojovací skříně

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívánípřípojky NN včetně dvou přípojkových pilířů a jedné rozpojovací 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 dvou přípojkových pilířů a
jedné rozpojovací skříně,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkempřípojky NN včetně dvou
přípojkových pilířů a jedné rozpojovací 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 v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.11.2015 a za podmínky, že povrchové
úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

4477/88  
26

Ukončení  výpůjčky a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Adamusova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit výpůjčku pozemku p.p.č. 303/40 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3998 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Adamusova, společnosti TJ Sokol Hrabůvka, se sídlem Adamusova 1500/4, 700 30 Ostrava –
Hrabůvka, IČ 13644637,   na základě Smlouvy o výpůjčce č.11/a/014/109/04/Wyb ze dne 4.3.2004,
uzavřené za účelem využívání tenisových kurtů, dohodou dnem 31.12.2013.

b)  zveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 303/40 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3998 m2 v
k.ú. Hrabůvka,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání tenisových kurtů na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4478/88  
27

Ukončení pronájmu dohodou, pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Drůbeží
(2x)

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu 2 částí pozemku parc.č. 1091 ostatní plocha-ostatní komunikace, každé o výměře 90
m2  (2,5 m x 36 m), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží,

1. panu M. P., bytem Drůbeží 9/27, 700 30 Ostrava – Výškovice, dle smlouvy č. 2/a/042/384/00/Bie
uzavřené dne 23.2.2001, dohodou dnem 31.12.2013, dle důvodové zprávy

2. panu J. A., bytem  Drůbeží 11/212, 700 30 Ostrava – Výškovice, dle smlouvy  č. 2/a/042/385/00/Bie
uzavřené dne 6.3.2001, dohodou dnem 31.12.2013, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

pronajmout 2 části pozemku parc.č. 1091 ostatní plocha – ostatní komunikace, každou o výměře 90 m2, za
účelem užívání jako zahrady, ul. Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za cenu 11 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou:

1. panu M. P., bytem Drůbeží 9/27, 700 30 Ostrava – Výškovice
2. panu J. A., bytem  Drůbeží 11/212, 700 30 Ostrava – Výškovice
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4479/88  
28

Úprava výměry pronajatého pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

o snížení výměry části pronajatého pozemku  p.p.č .270/2 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka,
užívaného na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti  2/a/014/586/06/Bie ze dne 7.6.2006 ve znění dodatků
č. 1-9  společností Stavos stavba a.s., se sídlem Ostrava- Zábřeh, U studia 3789/35, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČ 447 39 494  z původní výměry  461 m2 na  141 m2 od 1.1.2014

4480/88  
29

Vyhodnocení provozu sezonní předzahrádky na pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice
Lumumby - variantní návrh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky šetření a stanoviska Policie ČR, městské policie, komise pro bezpečnost a prevenci kriminality,
majetkového odboru a právního odboru ve věci provozování  sezonní předzahrádky na pozemku  p.p.č.
1237/18 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

vypovědět  Smlouvu o nájmu nemovitosti č.  2/a/014/349/04/Ulr ze dne 7.4.2004, ve znění dodatků,
 uzavřené za účelem provozování venkovního posezení a jeho zastřešení, které bude provedeno z takové
konstrukce, která bude kdykoli během nájemního vztahu, ale i po ukončení nájemní smlouvy snadno
odstranitelná, na části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby, panu L. H., IČ: 10654221, bytem Československých tankistů 49, Dolní Lhota

4481/88  
30

Výpověď pronájmů a Záměr na pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem
provozování městské informatiky

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět  

a) společnosti RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, Liberec 14, Ruprechtice, Zákopnická 354, Smlouvu o nájmu
nemovitosti č. 7/014/253/04 ze dne 19.4.2004 ve znění dodatků

b) E. Ch. – Epona, člen Asociace výlepových služeb ČR, IČ 14567113, se sídlem Tyršova 1795/25, 70200,
Ostrava - Moravská Ostrava, Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/697/10 ze dne 10.8.2010 ve znění
dodatků

c) E. Ch. – Epona, člen Asociace výlepových služeb ČR, IČ 14567113, se sídlem Tyršova 1795/25, 70200,
Ostrava - Moravská Ostrava, Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/871/10 ze dne 22.12.2010  ve znění
dodatků

d) E. Ch. – Epona, člen Asociace výlepových služeb ČR, IČ 14567113, se sídlem Tyršova 1795/25, 70200,
Ostrava - Moravská Ostrava, Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/404/05 ze dne 30.8.2005  ve znění
dodatků,

všechny uzavřené na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy

a  

zveřejnit  záměr na pronájem pozemků a zařízení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to  

a) pronájem pozemků o výměře 9 x 2 m2 za účelem umístění plakátovacích ploch:

v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 311/33 ostatní plocha ostatní plocha, ul. Horní – naproti KB  
                      p.p.č. 311/33 ostatní plocha, ul. Horní – před pizzerií Fontána
v k.ú. Zábřeh nad Odrou p.p.č. 757/2 ostatní plocha, ul. Výškovická – OD Kaufland
                                   p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ul. Výškovická x Kotlářova
                                   p.p.č. 1431 ostatní plocha, ul. Jugoslávská  - u LIDLu
                                   p.p.č. 654/34 ostatní plocha,  ul. Čujkovova – u tržnice
                                   p.p.č. 654/28 ostatní plocha,  ul. Čujkovova – BUS zastávka Kotva (směr Kotva)
v k.ú. Výškovice u Ostravy p.p.č. 740/50 ostatní plocha, ul. 29. dubna
                                      p.p.č. 740/51 ostatní plocha, ul. Výškovická

b) pronájem pozemků o výměře 10 x 2 m2 za účelem umístění výlepových válců:
v k.ú. Zábřeh nad Odrou p.p.č. 654/44 ostatní plocha, nám. SNP (před poštou)
                                   p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ul. Výškovická – OC Kotva
                                   p.p.č. 995/12 ostatní plocha, ul. Výškovická – u býv. Delvity
v k.ú. Výškovice u Ostravy p.p.č. 793/281 ostatní plocha, ul. Výškovická x Břustkova (Albet)  
v k.ú. Dubina u Ostravy p.p.č. 71/135 ostatní plocha, ul. Horní  (u MÖBELIXu)
                                  p.p.č. 71/58 ostatní plocha, ul. Horní  (za MÖBELIXem)
                                  p.p.č. 101/38 ostatní plocha, ul. Horní  (před ČS spořitelnou)
                                  p.p.č. 71/88 ostatní plocha, ul. N. Frýda  x V. Jiříkovského
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 223/14 ostatní plocha, ul. Horní – před radnicí obvodu
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                      p.p.č. 403/2 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka x Horní  
                     
c)  pronájem pozemku o výměře 3 m2 za účelem umístění plakátovací stěny:
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 311/33 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka – u polikliniky  

d) pronájem 2 ks výlepových válců ve vlastnictví obvodu:
v k.ú. Hrabůvka  p.p.č. 391/21 ostatní plocha, ul. Horní – areál Venuše

e) pronájem stěny o výměře 2 m2 za účelem umístění plakátovací plochy v podchodu:
v k.ú. Hrabůvka p.p.č. 468/1 ostatní plocha, ul. Dr. Martínka – kostel,

za podmínek dle důvodové zprávy a za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

4482/88  
31

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Petruškova 16,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2764 na pozemku parc. č. st. 4601 na ulici Petruškova č. o. 16
a pozemku parc. č. st. 4601 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 474 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle
"Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2764 na pozemku
parc. č. st. 4601 na ulici Petruškova č. or. 16 a pozemku parc. č. st. 4601 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 474 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

4483/88  
32

Zrušení usnesení a Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 4151/82 ze dne 5.9.2013

a
souhlasí

s prodejem pozemku p.p.č. 950/34 zahrada o výměře 8 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova, z
vlastnictví statutárního města Ostravy - svěřeno Městskému obvodu Ostrava - Jih do vlastnictví Mgr. P. Ž.,
bytem Petruškova 2755/45, Ostrava – Zábřeh, za kupní cenu ve výši  5.760,- Kč, za podmínky úhrady
správního poplatku  ve výši 1.000,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč

a
doporučuje

doporučuje zastupitelstvu městského obvodu zrušit svoje usnesení č. 0519/18 ze dne 12.9.2013 a
rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku

4484/88  
33

Zřízení VB a prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic 29. dubna x
Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení bezúplatného věcného břemene dle předloženého návrhu GP na pozemek parc.č. 740/128 ostatní
plocha-jiná plocha oddělený z pozemku parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita ulic 29. dubna x Výškovická, za účelem umístění kanalizační stoky DN 400 v délce 26,1 bm, pro
oprávněného statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih, kdy povinným z VB se stane kupující
pozemky parc.č. 740/128 a 740/127 v k.ú. Výškovice u Ostravy.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného
strpět:
a) umístění a užívání stavby kanalizační stoky DN 400
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby kanalizační stoky DN 4

Věcné břemeno bude uzavřeno v rámci prodeje níže uvedených pozemků.

a
souhlasí

s prodejem částí pozemku parc.č. 740/50 ostatní plocha-zeleň, oddělených geometrickým plánem č.
955-104/2013 ze dne 13.7.2013, s novým označením jako pozemky parc.č. 740/127 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 61 m2 a parc.č. 740/128 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 215 m2, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, lokalita ulic 29. dubna x Výškovická, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, do podílového spoluvlastnictví paní Jany Kočovské, bytem Šeříková 710/6, 700
30  Ostrava – Výškovice (1/2) a pana Aloise Šimy, bytem Horymírova 2949/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh
(1/2), za kupní cenu ve výši 257.720 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování oddělovacího
geometrického plánu ve výši 6.776 Kč, nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.299 Kč a
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úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu částí dotčeného pozemku v
k.ú. Výškovice u Ostravy

4485/88  
34

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků, úprava nájemního vztahu k pozemku, k.ú. Výškovice
u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků parc.č. 813/18 zahrada (ZPF) o výměře 4334 m2,  parc.č. 814/6
zahrada (ZPF) o výměře 6371 m2, parc.č. 820 zahrada (ZPF) o výměře 7872 m2, parc.č. 826 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 1629 m2, parc.č. 841/10 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 403 m2, parc.č.
841/11 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 402 m2, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemků jako
zahrádkářské osady za cenu 6 Kč/m2/rok, za účelem užívání pozemků pod zahradními chatkami za cenu 11
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za podmínky předchozího souhlasu rady města u
pozemku parc.č. 826 v k.ú. Výškovice u Ostravy

a
rozhodla

na základě žádosti ze dne 26.9.2013 Českého zahrádkářského svazu, ZO ČZS evč. 707020, Ostrava –
Výškovice, o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/0371/10/Dzi ze dne 21.4.2010,
ve věci slevy pronájmu pozemku parc.č. 823 orná půda (ZPF), lokalita Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy
takto:

nájem za účelem užívání pozemků jako zahrádkářské osady ve výši 6 Kč/m2/rok
nájem za účelem užívání pozemků pod zahradními chatkami ve výši 11 Kč/m2/rok

4486/88  
35

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem pozemku st.p.č.  4992 zastavěná plocha o výměře 14  m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Při Hůře, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4487/88  
36

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO ODRA a lok. ZO U
KORÝTKA

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih, a to

a) p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3885 m2, p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 584 m2, p.p.č. 906/2 zahrada o výměře 12570 m2, p.p.č. 906/4 zahrada o výměře
7694 m2, p.p.č. 906/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2 a část pozemku p.p.č. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace  o výměře 256 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO „ODRA“

b) pozemek p.p.č. 931/1 zahrada o výměře 23918 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO „U KORÝTKA“

za účelem užívání pozemků jako zahrádkářských osad s ročním nájmem ve výši 6,- Kč/m2 a za účelem
užívání zahradních chatek a budov s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou za podmínky vydání předchozího  souhlasu rady města s roční výpovědní lhůtou u
pozemků p.p.č. 773/6, p.p.č. 773/7, p.p.č. 906/12 a p.p.č. 773/1 všechny ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad
Odrou

4488/88  
37

Příloha č. 2 k Zásadám vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které
byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře

Rada městského obvodu

schvaluje

Přílohu č. 2 - Směrnice k vyhlášce č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek k  Zásadám vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým
organizacím, které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění
jeho působnosti ve školství a kultuře s účinností od 1.1.2014 dle důvodové zprávy
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4489/88  
38

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majetku příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol v celkové hodnotě Kč 1.143.571,42, dle
předloženého návrhu.

2) o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 2.998,80 dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

4490/88  
39

Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu, za výjimečný čin a občanů pracujících
s dětmi a mládeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o ocenění 29 občanů u příležitosti Ocenění úspěchů dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu, za
výjimečný čin a pracovníků s dětmi a mládeží dle důvodové zprávy předloženého materiálu

4491/88  
40

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2013.

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2013.

4492/88  
41

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši Kč 20.000,00 od firmy K.B.K. fire, s.r.o. na nákup školních potřeb pro žáky stávající
3.B, 6.B a do keramického kroužku

4493/88  
42

Souhrnná zpráva o výsledku periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v roce 2013

Rada městského obvodu

bere na vědomí

souhrnnou zprávu o výsledku periodického hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obovdem Ostrava-Jih

4494/88  
43

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro
rok 2014

Rada městského obvodu

schvaluje

vyhlášení "Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2014"
dle přílohy materiálu

4495/88  
44

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

Rada městského obvodu

schvaluje

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

4496/88  
45

Změna odpisového plánu na rok 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2013 Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

4497/88  
46

Převod majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem hmotného majetku ze Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 32.534,00 dle důvodové zprávy

4498/88  
47

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu a udělení
výjimky zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

souhlasí

s převedením finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu  Základní
školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace
rozhodla

o udělení  výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava - Jih k příspěvkovým organizacím , které
byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem  Ostrava- Jih k zajištění jeho působnosti ve
školství a kultuře" , v části čtvrté, čl. 2, bodu 1.3 a 1.4 a čl. 3, bodu 3, v části sedmé, čl. 1  a " Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava- Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů", v části
II. pro   Základní školu  a mateřskou  školu Ostrava - Zábřeh,  Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci za
účelem  vyhlášení výběrového řízení  - zakázky malého rozsahu na dodávku  a instalaci šatních skříněk  pro
žáky školy  v předpokládané  hodnotě 834.900,- Kč vč. DPH.

4499/88  
48

Generální pardon

Rada městského obvodu

bere na vědomí

soupis žadatelů o prominutí poplatku z prodlení ke dni 30.09.2013

- na základě rozhodnutí Rady MOb Ostrava-Jih pod usn. č. 2975/60 ze dne 22.11.2012, kdy rada
městského obvodu rozhodla prominout poplatky z prodlení nižší než 20 tis. Kč včetně jednomu subjektu
ročně ve výši 95%, a to  dlužníkům vůči Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří
své dluhy na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před 31.10.2012 a
veškeré soudní poplatky uhradí v období od 01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na
dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce

- na základě rozhodnutí Zastupitelstva MOb Ostrava-Jih pod usn. č. 0391/13 ze dne 06.12.2012, kdy
zastupitelstvo městského obvodu rozhodlo prominout poplatky z  prodlení vyšší než 20 tis. Kč z 95%, a to
dlužníkům vůči Statutárnímu  městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih, kteří své dluhy na nájemném
 a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů vzniklé před  31.10.2012 a veškeré soudní poplatky
uhradí v plné výši v období od  01.01.2013 do 30.09.2013. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dlužníky, u
 nichž probíhá výkon rozhodnutí - exekuce
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí soupis žadatelů o prominutí poplatku z prodlení ke dni
30.09.2013

4500/88  
49

Plán výnosů a nákladů a plán jmenovitých akcí na rok 2014 dle jednotlivých správců DaBF

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem plánu výnosů a nákladů na rok 2014 pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrava-Jih a
plánu jmenovitých akcí na rok 2014 dle jednotlivých správců DaBF v rozsahu předloženého materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

4501/88  
50

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí
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rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky
nad 10 000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek k 30.09.2013

4502/88  
51

Prominutí poplatků z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
-  pí V. V., za ubytovací místnost na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 100%  tj. 115.086,60
Kč,
- p. P. M., za byt na ul. Závodní 409/53, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 224.638 Kč, tj. 134.783
Kč,
- pí D. H., za byt na ul. Závodní 409/53, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 218.510 Kč, tj. 196.659
Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

4503/88  
52

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 4
B. A., Gorochovova 8

V. Vlasákové 17, 1+2, standard, č. b. 22
G. P., Frýdecká 27, Ostrava-Kunčice

Tarnavova 6, 1+3, standard, č. b. 9
J. P., Svazácká 18

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 54
D. R.. E. Podgorného 13

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 61
N. M., K. Pokorného 17, Ostrava-Poruba

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 9
S. D., Pustkovecká 64, Ostrava-Pustkovec

Jubilejní 60, 0+1, standard, č. b. 6
Bc. V. D., Vinohrady 24, Brno

Volgogradská 92, 1+3, standard, č. b. 2
M. Z., Svazácká 3

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 5
K. A.,  Jubilejní 40

Volgogradská 165, 1+2, standard, č. b. 9
V. D., Volgogradská 34

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 8
K. V., Jubilejní 40

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

K. V., Jubilejní 40, č. b. 1
rozhodla

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

II.

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

V. Vlasákové 15, 1+3, standard, č. b. 6
F. D., Urxova 10, Ostrava-Poruba
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V. Vlasákové 15, 1+3, standard, č. b. 3
N. M., 28. října 186, Ostrava-Mar. Hory

Volgogradská 143, 1+2, standard, č. b. 10
P. H., Staňkova 31

Volgogradská 121, 1+2, standard, č. b. 11
Č. R., Čujkovova 36 a Čápová Monika, nar. 03.05.1984, Čujkovova 36

F. Formana 51, 0+2, standard, č. b. 6
G. H., B. Václavka 21
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 v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Plzeňská  8, 0+2, standard, č. b. 23
P. A., Hasičská 30
rozhodla

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

4504/88  
53

Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytového prostoru ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu
Ostrava-Jih - garáže č. 4 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, panu J. M., bytem Zimmlerova
2892/45, Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a s měsíčním nájemným ve
výši 510,- Kč vč. DPH

4505/88  
54

Pronájem nebytových prostor v objektu Sportovního centra Dubina, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti Delikomat s. r. o., se sídlem Modřice, U Vlečky 843, PSČ 66442, IČ: 63475260, o
pronájem 1 m2 nebytových prostor za účelem umístění automatu na teplé nápoje v objektu  Sportovního
centra Dubina, na ul. Horní 287/81, Ostrava - Dubina, a to na dobu určitou 2 roky, s výší nájemného 1.500
Kč/měsíc bez DPH
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 1 m2,  za účelem umístění nápojového
automatu na teplé nápoje v objektu Sportovního centra Dubina, na ul. Horní 287/81, Ostrava - Dubina, a to
na dobu určitou 2 roky, s výší nájemného 1.500 Kč/měsíc bez DPH

4506/88  
55

Přihláška k odběru tepla

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Přihlášky k odběru tepla" ke smlouvě číslo 70010 ze dne 7.7.2005 o dodávce tepelné energie
se společností Dalkia Česká republika a.s., 28.října 3337/7 Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 709 74, IČ
45193410 na odběrném místě Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr.Karla Sibinského k podpisu "Přihlášky k odběru tepla".

4507/88  
56

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením  provozu ve sportovní hale na ulici Horní 81, Ostrava - Dubina ve dnech 24.12. - 26.12.2013,
31.12.2013 a 01.01.2014

4508/88  
57

Ukončení nájmu garáže na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o ukončení nájmu nebytového prostoru - garáže č. 3 v obytném domě na ul. Provaznická 1647/32 v
Ostravě-Hrabůvce s nájemkyní pí N. K., bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka dohodou ke dni
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30.11.2013 dle důvodové zprávy

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 3 v obytném domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Provaznická 1647/32 v
Ostravě-Hrabůvce o velikosti 23,81 m2 s výší měsíčního nájemného 1.223,- Kč vč. DPH

4509/88  
58

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu (před uplynutím sjednané doby určité) na dobu určitou - 12 měsíců s
automatickým prodlužováním vždy o dalších 12 měsíců za smluvně sjednaných podmínek, dle důvodové
zprávy
 
G. Z., Čujkovova 29, č. b. 23
Ch. V., Odborářská 70, č. b. 2
K. J., V. Košaře 3, č. b. 18

4510/88  
59

Zajištění náhradních bytů pro ubytované v ubytovně na ul. Pavlovova 31, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností od 01.01.2014 o zajištění náhradních bytů pro ubytované v ubytovně na ul. Pavlovova 31,
O.-Zábřeh na dobu určitou 12 měsíců s možností prolongace vždy o dalších 12 měsíců a s výší nájemného
50,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc  dle důvodové zprávy

4511/88  
60

Zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k bytu pro sociální
potřeby, pronájem bytů zvláštního určení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) JUDr. M. K.

V. E., Svornosti 47, č. b. 3
J. K., Svornosti 45, č. b. 4

2) Y. D.

T. P., Jugoslávská 26 a T. P., Jugoslávská 26, č. b. 18
K. R., Volgogradská 20, č. b. 14
M. D., Horymírova 4 a M. S., Horymírova 4, č. b. 18

II.

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

místnost č. 10
L. M., Horní 3  

místnost č. 20
S. Z., Dr. Martínka 45

III.

o uzavření smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 17
S. Z., Čujkovova 31  

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 1
Z. B., Čujkovova 31

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 5
H. L., Čujkovova 31

IV.

o uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v domě na ul. Horymírova 125 a ul. Horymírova 123
na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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Horymírova 125, č. b. 11
M. Z., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 28
L. T., Gen. Hrušky 24, Ostrava-Mar. Hory

Horymírova 125, č. b. 40
Ing. V. L., Šrobárova 23, Ostrava-Hrabová

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 79
H. P., J. Maluchy 67

Horymírova 125, č. b. 88
P. O., Bachmačská 9, Ostrava-Moravská Ostrava

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova 125            

Horymírova 123, č. b. 9
M. N., Maková 12, Ostrava-Polanka

4512/88  
61

Změna nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu na ul. Husarova 63, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o zvýšení nájemného na částku 22,37 Kč/m2/rok, za pronájem nebytových prostor v objektu na ul.
Husarova 63, Ostrava- Výškovice, mládežnické organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko
Osmačtyřicítka Ostrava, se sídlem Gončarovova 11, Ostrava-Zábřeh, IČ: 62348167, dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu na ul.
Husarova 63, Ostrava- Výškovice, o výměře 389,13 m2, s nájemcem - mládežnická organizace Junák -
svaz skautů a skautek ČR středisko Osmačtyřicítka Ostrava, se sídlem Gončarovova 11, Ostrava-Zábřeh,
IČ: 62348167, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 22,37 Kč/m2/rok, dle
důvodové zprávy

4513/88  
62

Žádost o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytu, dle důvodové zprávy

1)
P. L.
Volgogradská 90, Ostrava-Zábřeh

K. R.
Pavlovova 23, Ostrava-Zábřeh

2)
H. K.
Vaňkova 48, Ostrava-Bělský Les

B. D.
29. dubna 5, Ostrava-Výškovice

3)
S. R.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka

H. S.
Lužická 8, Ostrava-Výškovice

4514/88  
63

Návrh termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu na I. pololetí roku 2014

Rada městského obvodu

19



schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu na I. pololetí roku 2014 takto:

schůze rady:

schůze dne      9. 1. 2014
schůze dne    23. 1. 2014
schůze dne      6. 2. 2014
schůze dne    20. 2. 2014
schůze dne      6. 3. 2014
schůze dne    20. 3. 2014
schůze dne      3. 4. 2014
schůze dne    17. 4. 2014
schůze dne    15. 5. 2014
schůze dne    29. 5. 2014
schůze dne    12. 6. 2014
schůze dne    26. 6. 2014

zasedání zastupitelstva:

zasedání dne:   27. 2. 2014
zasedání dne:   24. 4. 2014
zasedání dne:   19. 6. 2014

4515/88  
64

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek s příslušenstvím za:
- Z. J. z titulu škody způsobené na majetku ve výši Kč 20.248,80
- V. J. a E. z titulu neoprávněného obohacení výši Kč 906,--
- S. M. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 54.879,-- a nákladů řízení ve výši Kč 2.648,--
- K. B. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 80.794,50 a náklady řízení ve výši Kč 4.126,--
- H. F. z titulu neuhrazeného sociálního pohřbu ve výši Kč 7.500,--
- AB Spektrum, a.s. "v likvidaci" z titulu nezaplacení nájmu ve výši Kč 14.500,-- a nákladů řízení ve výši Kč
800,--
- K. A. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 215.852,60 a nákladů řízení ve výši Kč 8.648,--
a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o prominutí pohledávek s příslušenstvím za:
- Z. J. z titulu škody způsobené na majetku ve výši Kč 20.248,80
- S. M. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 54.879,-- a nákladů řízení ve výši Kč 2.648,--
- K. B. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 80.794,50 a náklady řízení ve výši Kč 4.126,--
- K. A. z titulu nezaplacených nájmů ve výši Kč 215.852,60 a nákladů řízení ve výši Kč 8.648,--

4516/88  
65

Pohledávky po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím jistiny a nákladů řízení - F. K. ve výši 37.962,50 Kč a ve výši 1.820,- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih paní K. F. jistiny ve výši 37.962,50 Kč a náklady řízení ve
výši 1.820,- Kč prominout.
souhlasí

s prominutím jistiny a nákladů řízení - F. V. ve výši 9.903,40 Kč a ve výši 5.047,- Kč.
souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení - P. V. ve výši 88.840,95 Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih paní V. P. poplatek ve výši 88.840,95 Kč prominout.
souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - S. D., nar. 1.8.1966 ve výši 35.033,- Kč a ve výši
4.660,- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih paní D. S. jistiny s příslušenstvím ve výši 35.033,- Kč a
náklady řízení ve výši 4.660,- Kč prominout.
souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím, poplatku z prodlení a nákladů řízení - V. P., nar. 26.9.1973 ve výši
25.165,- Kč, ve výši 4.978,- Kč a ve výši 3.600,- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih panu P. V. s příslušenstvím ve výši 25.165,- Kč, poplatky z
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prodlení ve výši 4.978,- Kč a náklady řízení ve výši 3.600,- Kč prominout.

4517/88  
66

Prominutí pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím jistiny s příslušenstvím a nákladů řízení - H. B. ve výši 85.303 Kč a ve výši 6.950,- Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih paní B. H. jistiny s příslušenstvím ve výši 85.303,- Kč a
náklady řízení ve výši 6.950,- Kč prominout.

4518/88  
68

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím úroku z prodlení - H. D. ve výši 21.835,54 Kč a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih panu D. H. poplatek ve výši 21.835,54 Kč prominout.

4519/88  
69

Podněty Ing. N. dle zákona č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podněty  Ing. J. N. dle zák. č. 128/2000 Sb. § 16 odst. 2  ze dne 18. 11. 2013, týkající se zveřejňování
zápisů ze zasedání zastupitelstva a zpřístupnění materiálů určených pro zasedání zastupitelstva  občanům
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu projednat výše uvedené podněty Ing. Novotného

4520/88  
70

Návrh dohody o narovnání a žádost o prominutí pohledávky – Ing. Sch.

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením dohody o narovnání mezi statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih a Ing.
J. Sch., bytem Krestova 1301/21, Ostrava, na jejímž základě Ing. Sch. uhradí statutárnímu městu Ostrava,
Městskému obvodu Ostrava-Jih částku 55.000,- Kč a bude jí prominuta pohledávka ve výši 67.951,- Kč, a
to za podmínky, že v důsledku této dohody budou ukončeny všechny doposud pravomocně neskončené
soudní spory mezi smluvními stranami zpětvzetím žalob ze strany žalujícího a dále za podmínky, že stranou
této dohody bude rovněž advokátka JUDr. J. J., IČ 48755052, ev. číslo ČAK 02864, která se zaváže
neuplatnit vůči statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih žádné další pohledávky nad
rámec pohledávek uplatněných ke dni podpisu dohody o narovnání poslední ze smluvních stran

a

s prominutím pohledávky ve výši 67.951,- Kč Ing. J. Sch., bytem Krestova 1301/21, Ostrava
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s uzavřením dohody o narovnání mezi statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih a Ing. J. Sch., bytem Krestova 1301/21, Ostrava, na
jejímž základě Ing. Schwarzerová uhradí statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih
částku 55.000,- Kč a bude jí prominuta pohledávka ve výši 67.951,- Kč, a to za podmínky, že v důsledku
této dohody budou ukončeny všechny doposud pravomocně neskončené soudní spory mezi smluvními
stranami zpětvzetím žalob ze strany žalujícího a dále za podmínky, že stranou této dohody bude rovněž
advokátka JUDr. J. J., IČ 48755052, ev. číslo ČAK 02864, která se zaváže neuplatnit vůči statutárnímu
městu Ostrava, Městskému obvodu Ostrava-Jih žádné další pohledávky nad rámec pohledávek uplatněných
ke dni podpisu dohody o narovnání poslední ze smluvních stran¨

a

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s prominutím pohledávky ve výši 67.951,- Kč Ing.
Jiřině Schwarzerové, nar. 27. 10. 1948, bytem Krestova 1301/21, Ostrava

4521/88  
71P

Změny osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih" změny osobních příplatků, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platových výměrů.
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4522/88  
72P

Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih" osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jizh Ing. Pavlu
Paskovi s účinností od 01.12.2013 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu platového výměru

4523/88  
73P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) -  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2014 a 2015“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky do výběrového řízení VZ 59.13  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora
pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2014 a 2015“ 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 a hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Martin Hojecký, odbor právní

náhradníci členů:
1. Ing. Jarmila Rennerová, vedoucí odboru financí a rozpočtů
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Lenka Němcová, vedoucí  právního oddělení
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony tohoto výběrového řízení VZ 59.13 a předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 31. 12. 2013

4524/88  
74P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a
odd. B části II. Zásad) - „Poskytování právních služeb pro Statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih na  období let 2014 a 2015“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky do  výběrového řízení  VZ 58.13 na „Poskytování právních služeb  pro
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na  období let 2014 a 2015“ 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 s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Martin Hojecký, odbor právní

náhradníci členů:
1. Ing. Jarmila Rennerová, vedoucí odboru financí a rozpočtů
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Lenka Němcová, vedoucí  právního oddělení
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 58.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření mandátní smlouvy
Termín: 30. 12. 2013

4525/88  
75P

Podmínky výzvy (dodávka dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2014
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 55.13 k poskytnutí  „Dodávka
kancelářského materiálu v roce 2014“ 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. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Eva Havránková, odbor vnitřních věcí
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, odbor vnitřních věcí
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 55.13 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 31. 12. 2013

4526/88  
76P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. - III. čtvrtletí r. 2013 odboru dopravy a komunálních služeb, a za III. a IV. čtvrtletí r. 2013 ZŠ
a MŠ, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. - III. čtvrtletí roku 2013 odboru dopravy a komunálních služeb,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Forman 45, příspěvkové organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2013 Základy školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění

4527/88  
77P

Zrušení VZ (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném znění
a oddílu B části II. Zásad) - Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě protokolu o I. jednání hodnotící komise po posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu VZ 54.13 "Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb." o zrušení této veřejné zakázky z
důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 54.13
Termín: 06. 12. 2013

4528/88  
78

Návrh na výkup pozemku – v k.ú Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem koupit část pozemku parc.č. 120/3 ostatní plocha – jiná plocha, oddělenou geometrickým
plánem č. 380-90/2013 ze dne 22.5.2013, nově označeno jako pozemek parc.č. 120/7 ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 86 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní, ze spoluvlastnictví paní J. D., bytem Na
Předělu 766/1, 724 00 Stará Bělá a paní M. M., bytem Na předělu 813/3, 724 00 Stará Bělá, za smluvní
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kupní cenu celkem ve výši 80.100 Kč, do vlastnictví statutárního města Ostravy – se svěřením Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za podmínky předchozího souhlasu rady města

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o koupi dotčené části pozemku k.ú. Dubina u Ostravy

4529/88  
79P

Zpráva komise ( § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Dodávka software MS Exchange"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 60.13 „Dodávka software MS
Exchange" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy s vybraným uchazečems AutoCont CZ a.s.,
se sídlem  Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00,  IČ 476 76 795 za nabídkovou
cenu:
489 461 Kč bez DPH
592 248 Kč vč. DP

a jako druhým v pořadí
T-Systems Czech Republic a.s. se sídlem a Pankráci 1685/ 17, 140 21 Praha 4, IČ 610 59 382 za
nabídkovou cenu
528 253 Kč bez  DPH
639 186,13 Kč vč  DPH
ukládá

Ing. Romanu Škubalovi, vedoucímu oddělení informační systém
připravit návrh smlouvy na VZ 60.13 „Dodávka software MS Exchange"
Termín: 05. 12. 2013
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  smlouvu  s vybraným uchazečem na „Dodávka software MS Exchange" a předat ji k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 10. 12. 2013
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