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Přehled usnesení 97. schůze Rady městského obvodu, ze dne 3. 4. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4893/97 1. Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2013 - závěrečný účet (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4894/97 2. Účetní závěrka Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4895/97 3. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a operativní evidenci (Mgr. Petr Mentlík,
tajemník úřadu)

4896/97 4. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4897/97 5. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (František Dehner, místostarosta)

4898/97 6. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4899/97 7. Přijetí nepeněžitého daru pro seniory Městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4900/97 8. Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2013 (František Dehner, místostarosta)

4901/97 9. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4902/97 10. Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4903/97 11. Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4904/97 12. Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4905/97 13. Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2014 (Mgr.
Radim Miklas, místostarosta)

4906/97 14. Žádosti o prominutí nebo snížení úhrady za využití Sportovního centra Dubina (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4907/97 15. Návrh na likvidaci nalezených věcí (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

4908/97 16. Upřesnění stálého seznamu voličů městského obvodu Ostrava-Jih k  26.3.2014 (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

4909/97 17. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4910/97 18. Podnět radním a zastupitelům k údržbě zeleně (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4911/97 19. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4912/97 20. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4913/97 21. Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p. 2651 na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka
(František Dehner, místostarosta)

4914/97 22. Metodický pokyn k organizaci schvalování účetních závěrek pro p.o. MSOJ (František Dehner, místostarosta)

4915/97 23. Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

4916/97 24. Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

4917/97 25. Skončení nájmu bytu dohodou, výzva před podáním výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytu (František
Dehner, místostarosta)

4918/97 26. Stanovisko odboru BH k ukládací části usnesení rady městského obvodu č. 4811/95 ze dne 06.03.2014
(František Dehner, místostarosta)

4919/97 27. Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání (František Dehner, místostarosta)

4920/97 28. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (František Dehner, místostarosta)

4921/97 29. Ukončení pronájmu prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce výpovědí a
zveřejnění záměru (František Dehner, místostarosta)

4922/97 30. Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2013 (František Dehner,
místostarosta)

4923/97 31. Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul.Oráčova
1013/1a, Ostrava-Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

4924/97 32. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

4925/97 33. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (František Dehner,
místostarosta)

4926/97 34. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4927/97 35. Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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4928/97 36. Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 6, Ostrava-Výškovice (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4929/97 37. Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 25, Ostrava-Hrabůvka (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4930/97 38. Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4931/97 39. Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul. Klegova č. or. 21 (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

4932/97 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Dolní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4933/97 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Pavlovova - 1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4934/97 42. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Pavlovova - 2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4935/97 43. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4936/97 44. Stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4937/97 45. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na pozemku parc.č.
st. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáži bez čp. na pozemku parc.č. st. 2473 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4938/97 46. Ukončení pronájmu a výpůjčka věci movité v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4939/97 47. Záměr na prodej nemovitosti na ulici Plzeňská, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4940/97 48. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická - variantní
návrh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4941/97 49. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4942/97 50. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4943/97 51. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4944/97 52. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  V. Košaře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4945/97 53. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka a v k.ú. Hrabůvka,
ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4946/97 54. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Šeříková (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4947/97 55. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad
Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4948/97 56. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4949/97 57. Zveřejnění záměru na výpůjčku hřiště na ulici Středoškolská, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

4950/97 58. Zveřejnění záměru výpůjčky v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice B. Četyny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4951/97 59. Změna velikosti spoluvlastnických podílů na pozemku 2956/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4952/97 60. Žádost o prominutí poplatku z prodlení, žádost o uzavření splátkového kalendáře (Mgr. Karel Sibinský,
starosta)

4953/97 61. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

4954/97 62. Pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování městské informatiky (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

4955/97 63P. „Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ - dodatek č.1 (František Dehner,
místostarosta)

4956/97 64P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům
Edisonova 21" - dodatek  k SoD č. 2 (František Dehner, místostarosta)

4957/97 65P. Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek) -„Výměna svislé
hydroizolace bytových domů na ul. Zlepšovatelů 560/22, 561/24, 562/26, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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4958/97 66P. Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů ) - „GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V. Košaře 1/122, 3/123
a 4/125“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4959/97 67P. Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů ) - „Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4960/97 68P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. a IV.
čtvrtletí r. 2013 odboru dopravy a komunálních služeb, ZŠ a MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4961/97 69P. Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších
předpisů) -„Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 20, 22, 24 Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4962/97 70P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části 3. Zásad) - GO elektroinstalace v bytech a ve společ. prostorách
domu Výškovická 151 a 153, O.-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

4963/97 71P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části 3. Zásad) - Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-
Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4964/97 72P. Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4965/97 73P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a bodu 2.2 Čl. 2. Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2014 - 2015 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4966/97 74P. Variantní řešení - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III.
Zásad) - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2015 - 2018 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

4967/97 OR Zápis z kontrolního výboru. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

4968/97 76. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

4969/97 77P. „Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava-Jih“ - Dohoda o odpovědnosti při provádění prací na fasádě kino
Luna-OC Luna (František Dehner, místostarosta)
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4893/97  
1

Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2013 - závěrečný účet

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih schválit

1)
celoroční hospodaření  a  závěrečný účet  m.o. Ostrava-Jih
za rok 2013

2)
blokaci   prostředků   v  objemu  19.918.020,06  Kč
pro účely financování domovního a bytového fondu

4894/97  
2

Účetní závěrka Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

- s účetní závěrkou Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih, zpracovanou k
rozvahovému dni 31.12.2013 za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013
- s převodem výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení, vykázaném za účetní období 2013, ve výši 166
654 046,91 Kč do výsledku hospodaření minulých účetních období
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení

4895/97  
3

Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a operativní evidenci

Rada městského obvodu

schvaluje

Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v operativní evidenci s účinností od
4.4.2014

4896/97  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

-snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121. ORG 1081 o 16 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1083 o 16 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

4897/97  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 100 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 3 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, UZ 11 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5171, UZ 11 o 600 tis. Kč

4898/97  
6

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 18
R. H., bytem Provaznická 47, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 123, 0 + 1, I. kat., č. b. 61
J. L., bytem Krylovova 25, Ostrava-Zábřeh
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4899/97  
7

Přijetí nepeněžitého daru pro seniory Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy č. 12/022/67/14 na poskytnutí nepeněžitého daru 40 ks osobních kartiček
pro bezplatný vstup do solné jeskyně pro seniory sdružující se při DPS Ostrava-Jih dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

4900/97  
8

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2013

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s vyhodnocením plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2013 dle předložené důvodové zprávy

2) s odvodem výsledku hospodaření střediska garážových stání ve výši 172 347,85 Kč do rozpočtu
zřizovatele

3) s přidělením výsledku hospodaření ostatních středisek ve výši 352 390,81 Kč do rezervního fondu MSOJ
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu  body 1-3 ke schválení

4901/97  
9

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce Základní školy  Ostrava-Dubina, Fr. Formana  45, příspěvkové organizace odvod finančních
prostředků z investičního fondu této organizace v celkové  výši 400 tis. Kč na účet zřizovatele, a to do 30.
9. 2014 dle důvodové zprávy.

4902/97  
10

Výjimka z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2014/2015, dle předloženého návrhu.

4903/97  
11

Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014
Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

4904/97  
12

Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity školní družiny  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy s účinností od 1.9.2014.

4905/97  
13

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2014

Rada městského obvodu

projednala

žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih
předkládané Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle předloženého materiálu
souhlasí

s podáním žádostí o poskytnutí transferů Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle
předloženého materiálu

4906/97  
14

Žádosti o prominutí nebo snížení úhrady za využití Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu
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souhlasí

s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 16.května 2014 Dětským domovem a Školní
jídelnou, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkovou organizací se sídlem Reymontova 2a, Ostrava-
Hrabová, IČ: 61989339 za účelem pořádání Florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského
kraje
souhlasí

s prominutím úhrady za využití Sportovního centra Dubina ve výši 25 % z celkového nákladu každého
jednotlivého turnaje:                                              
1) turnaj prominutí úhrady ve výši 8.587,50 Kč
2) turnaj prominutí úhrady ve výši 5.145,- Kč
3) turnaj prominutí úhrady ve výši  2.385,- Kč
4) turnaj prominutí úhrady ve výši 5.535,- Kč
spolku Sportovní basketbalová škola, o.s., se sídlem V. Košaře 22, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ: 69610576
 za účelem pořádání turnajů a festivalů mezinárodního, národního či celoměstského a obvodnícho
charakteru dle předloženého materiálu

4907/97  
15

Návrh na likvidaci nalezených věcí

Rada městského obvodu

schvaluje

ekologickou likvidaci všech nalezených věcí dle důvodové zprávy

4908/97  
16

Upřesnění stálého seznamu voličů městského obvodu Ostrava-Jih k  26.3.2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

upřesnění stáleho seznamu voličů městského obvodu Ostrava-Jih ke dni 26.3.2014

4909/97  
17

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce, a.s.
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy

4910/97  
18

Podnět radním a zastupitelům k údržbě zeleně

Rada městského obvodu

projednala

podání Ing. J. N.  "Podnět radním a zastupitelům k údržbě zeleně".
souhlasí

s návrhem odpovědi přiložené v příloze.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih odpovědět ve smyslu návrhu odpovědi přiložené v příloze.

4911/97  
19

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 71/70 ostatní plocha, zeleň o výměře 55 m2, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
V. Jiřikovského za účelem zřízení a užívání 4 parkovacích míst pro osobní vozidla na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

4912/97  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 75/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
V. Jiřikovského za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa pro osobní vozidlo na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou.

4913/97  
21

Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově č.p. 2651 na ulici Na Mýtě 10,
Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla
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o  pronájmu  prostor o výměře 199,80 m2 v budově č.p. 1556, na ulici Na Mýtě 10 v Ostravě-Hrabůvce,
která je součástí pozemku p.č.st. 1976 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, za účelem provozování
kluboven a skladů nájemci - organizaci Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, se sídlem J. Maluchy
26/4, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ: 26518007, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší
nájemného  54 Kč/m2/rok bez DPH, dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

4914/97  
22

Metodický pokyn k organizaci schvalování účetních závěrek pro p.o. MSOJ

Rada městského obvodu

schvaluje

Metodický pokyn k organizaci schvalování účetních závěrek pro příspěvkovou organizaci Majetková správa
Ostrava-Jih, IČ: 66739331, se sídlem Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka v rozsahu předloženého
materiálu

4915/97  
23

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- p. J. S., za byt na ul. Čujkovova 1737/32, O.-Zábřeh, ve výši 30% z částky 18.016 Kč, tj. 5.405 Kč,
- pí L. D., za byt na ul. P. Lumumby 2342/18, O.-Zábřeh, ve výši 30% z částky 5.847 Kč, tj. 1.754 Kč,
- pí A. P., za byt na ul. Čujkovova 1718/29, O.-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 532 Kč,
- pí Ing. P. R., za byt na ul. B. Četyny 930/2, O.-Bělský Les, ve výši 100%, tj. 15.330 Kč,
dle důvodové zprávy

4916/97  
24

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Petruškova 16, 0+1, standard, č. b. 20  
R. M., Glazkovova 6

Jugoslávská 20, 1+1, standard, č. b. 12
M. A., Čujkovova 29

V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 58
S. R., Horní 3

V. Košaře 4, 0+1, standard, č. b. 38
T. D., J. Herolda 2

Slezská 11, 1+1, standard, č. b. 4
M. J., Návsí 970, Frýdek-Místek

Jugoslávská 20, 1+1, standard, č. b. 17
J. M., Lumírova  a J. L., Lumírova 

Volgogradská 147, 1+3, standard, č. b. 11
T. D., Výškovická 80

Jugoslávská 26, 1+3, standard, č. b. 18
H. M., Jugoslávská 26

Jižní 7, 1+2, standard, č. b. 7
S. N., Čujkovova 48a

B. Václavka 21, 1+3, standard, č. b. 17
P. R., Lužická 6

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 37
C. A., Čujkovova 29

Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 1
Ing. K. M., Svornosti 57

Edisonova 23, 1+3, standard, č. b. 5  
J. V., Mitušova 79

Jubilejní 40, 1+3, standard, č. b. 1
S. M., Svornosti 22 a S. V. V., Svornosti 22
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Jubilejní 63, 1+3, standard, č. b. 3
S. R., Adamusova 3 a S. M., Adamusova 3

Jubilejní 37, 1+3, standard, č. b. 3
R. J., Charvátská 16

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 17
K. Ľ., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 54
Č. I., Mjr. Nováka 13

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

M. A., Čujkovova 29, č. b. 3
C. A., Čujkovova 29, č. b. 86
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

Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 45
P. P., Kyjevská 3, O.-Poruba a P. J., Kyjevská 3,  O.-Poruba

4917/97  
25

Skončení nájmu bytu dohodou, výzva před podáním výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) JUDr. M. K.

V. M., Letecká  a V. J., Letecká , č. b. 3
U. V., F. Formana 47, č. b. 19
Š. J., Jubilejní 25, č. b. 2

2) JUDr. J. J.

Ing. D.K., Jiskřiček  a D. P., Jiskřiček 

3) Y. D.

H. M., Rodimcevova 24, č. b. 2
S. I., Volgogradská  a S. J., Volgogogradská 
M. R., Břenkova 7, č. b. 40

II.

o záslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou   SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Y. D., dle důvodové
zprávy

P. L., Čujkovova 5, č. b. 1

III.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 18
J. L., Čujkovova 31

4918/97  
26

Stanovisko odboru BH k ukládací části usnesení rady městského obvodu č. 4811/95 ze dne
06.03.2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stanovisko odboru bytového a ostatního hospodářství k ukládací části usnesení Rady městského obvodu
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Ostrava-Jih č. 4811/95 ze dne 06.03.2014
ukládá

odboru bytového hospodářství předložit nový návrh na úpravu nájemného do příští schůze rady

4919/97  
27

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikání

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení souhlasu s umístěním sídla podnikání pro p. Pavla Foitzika, nar. 28.06.1966, Horní 791/3,
O.-Hrabůvka (úřední záznam) v bytové jednotce č. 32 nacházející se v bytovém domě č. p. 2779 na ul.
Tylova 4 v O.-Zábřehu, jehož výlučným nájemcem je p. L. F., Tylova 2779/4, O.-Zábřeh.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla podnikání, a to po dobu trvání nájemního vztahu p. L. F.,
Tylova , O.-Zábřeh, k předmětné bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován
v sídle podnikání.

4920/97  
28

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

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

- "Bytové družstvo Mezírka 16" v obytném domě č. pop. 2764 na ul. Petruškova 16 v Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s privatizací
obytného domu Petruškova 2764/16.

4921/97  
29

Ukončení pronájmu prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hrabůvce
výpovědí a zveřejnění záměru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

I.
výpověď nájemce Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES s.r.o.,
IČ : 27731073 , z pronájmu prostor dvoupodlažního pavilonu "C"  v budově č.p. 1455 v ul. Mjr. Nováka č.
34, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka o výměře 550,82
m2, které má nájemce v pronájmu na základě nájemní smlouvy č. 8/032/109/12, dle důvodové zprávy

II.
výpověď nájemce Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES s.r.o.,
IČ : 27731073 , z pronájmu prostor spojovacích chodeb o výměře 62,13 m2 v budově č.p. 1455 v ul. Mjr.
Nováka č. 34, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, které
má nájemce v pronájmu na základě nájemní smlouvy č. 8/032/012/12, dle důvodové zprávy
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem  prostor  o výměře 612,95 v budově č.p. 1455 v ul. Mjr. Nováka č. 34, která
je součástí pozemku p.č.st. 1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, s účelem užívání v oblasti
školství, vzdělávání, kultury, volného času a sportu, s minimální výší nájemného 146 kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

4922/97  
30

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2013

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s vyhodnocením správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2013 dle jednotlivých
spravovaných lokalit DaBF
2) s převodem  výsledku hospodaření r. 2013 ve výši 140.360.029,94 Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení na účet 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
3) s odvodem výsledku hospodaření ve výši 62.709.029,94 Kč do rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih
4) s odvodem daně z příjmů z hospodářské činnosti za r. 2013 ve výši 32.923.580,- Kč do rozpočtu
Městského obvodu Ostrava-Jih
v rozsahu předloženého materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

4923/97  
31

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na
ul.Oráčova 1013/1a, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 24.04.2009  ve znění dodatků na pronájem prostoru
sloužícího podnikání o výměře 180,98 m2 v budově č. pop. 1013 na ul. Oráčova č.or. 1a v Ostravě-
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Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 904 v k.ú. Hrabůvka, s účelem užívání bistro - rychlé
občerstvení a s výší nájemného 854,72 Kč/m2/rok, uzavřené na dobu neurčitou, a to z důvodu změny
nájemce z pana Jakuba Pyše, Francouzská 1005/6, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ: 01220110 na pana Aleše
Kundráta, Václava Jiříkovského 180/64, 700 30  Ostrava-Dubina, IČ: 02414368, dle  důvodové zprávy

4924/97  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Vaňkova 52, 1+3, standard, č. b. 24
K.  K., Vaňkova 52, Ostrava-Bělský Les

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 25
A. R., Čukovova 29, Ostrava-Zábřeh

4925/97  
33

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 42
E. P., Výškovická 153, Ostrava-Výškovice

Horymírova 14, 1+2, standard, č. b. 46
M. F., Horymírova 14, Ostrava-Zábřeh

4926/97  
34

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Moravská

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem  pozemku  p.p.č. 4496 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 125 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu č. 2991-148/2013 ze dne 11.11.2013, oddělením z pozemku st.p.č. 1691/1 zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  do vlastnictví

SMJ B. Z. a B. H., Moravská 2642/86, Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
SMJ F. V. Ing. a F. V., Moravská 2641/84, Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
G. J., Moravská 2643/88, Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
K. V., Moravská 2642/86, Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,- Kč
K. L., Bedřicha Václavka 991/12, Bělský Les, 70030 Ostrava -  podíl 965/37488 za cenu 2.722,- Kč
K. T., Moravská 2641/84, Zábřeh, 70030 Ostrava – podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
M. E. Ing., Moravská 2642/86, Zábřeh, 70030  Ostrava  -  podíl 965/9372 za cenu 10.888,- Kč
P. Z. Ing., Moravská 2643/88, Zábřeh, 70030  Ostrava  -  podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
P. M., Aloise Gavlase 36/10, Dubina, 70030 Ostrava  -  podíl 965/37488 za cenu 2.722,- Kč
S. H., Moravská 2642/86, Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl  365/6248 za cenu 6.178,- Kč
S. E. Ing., Švabinského 994/5, Město, 73601 Havířov -  podíl 965/18744 za cenu 5.445,- Kč
SMJ Š. J. Ing. a Š. J., Moravská 2641/84, Zábřeh, 70030 Ostrava - podíl 333/6248 za cenu 5.636,- Kč
T. J. Mgr., Větrná 1090/1, Poruba, 70800 Ostrava  -  podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
T. K., Edisonova 408/1, Hrabůvka, 70030  Ostrava  -  podíl 333/6248 za cenu 5.636,- Kč
U. D., Moravská 2641/84, Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 365/6248 za cenu 6.178,- Kč
V. H. MUDr., Moravská 2641/84, Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,- Kč
W. A. Ing., Moravská 2643/88, Zábřeh, 70030 Ostrava  -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,- Kč
SJM Z. V. JUDr. a Z. A., Moravská 2642/86, Zábřeh, 70030 Ostrava -  podíl 1129/18744 za cenu 6.369,-
Kč,

za podmínky úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč, geometrického plánu ve
výši 5.324,- Kč a správního poplatku  za vklad  do KN ve výši 1.000,- Kč

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout  o úplatném převodu dotčeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou

4927/97  
35

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem nemovitostí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, a to

a) pozemku st.p.č. 6595 zastavěná plocha o výměře 16 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č.
154/59 dle GP č. 2984-103/2013 a pozemku p.p.č. 154/83 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2
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vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č. 154/59 dle GP č. 2984-103/2013, do vlastnictví manželů S.
a L. O., bytem A. Poledníka 1/24, Ostrava – Dubina, za celkovou kupní cenu  ve výši  35.700,- Kč, za
podmínky úhrady správního poplatku v zákonné výši a části nákladů za vypracování znaleckého posudku ve
výši 1.000,- Kč a geometrického plánu ve výši 2.823,- Kč

b) pozemku p.p.č. 154/59 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 112 m2 vzniklý dle GP č. 2984-103/2013
jako zbytková část původního pozemku p.p.č. 154/59, do vlastnictví manželů Josef a Jana Šteinigerových,
bytem Věšínova 24, Ostrava - Zábřeh, za celkovou kupní cenu  ve výši  95.200,- Kč, za podmínky úhrady
správního poplatku v zákonné výši a části nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.000,- Kč a
geometrického plánu ve výši 2.823,- Kč

c) pozemku st.p.č. 6428 zastavěná plocha o výměře 16 m2 a pozemku p.p.č. 154/84 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 22 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č. 154/59  dle GP č. 2984-103/2013,
do vlastnictví pana V. K., bytem Dr. Martínka 13, Ostrava  - Hrabůvka, za cekovou kupní cenu ve výši
34.700,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku v zákonné výši, části nákladů za vypracování
znaleckého posudku ve výši 1.000,- Kč, znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a geometrického plánu ve
výši 2.823,- Kč

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

4928/97  
36

Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Staňkova 6, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem pozemku parc. č. 754 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 234 m², pozemek v
majetku Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih zastavěn domem  v cizím
vlastnictví č. pop. 237, na ulici Staňkova č. or. 6, v k. ú. Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice, dle zák.
č. 128/2000 Sb., v platném znění, stávajícím podílovým spoluvlastníkům bytového domu č. p. 237, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za celkovou kupní cenu pozemku ve výši 149.760,-
Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a úhrady poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. 754 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 234 m² v  k. ú. Výškovice u Ostravy, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění

4929/97  
37

Prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 25, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem pozemku parc. č. st. 1469 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 246 m², pozemek
v majetku Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih zastavěn domem  v cizím
vlastnictví č. pop. 1189, na ulici Tlapákova č. or. 25, v k. ú. Hrabůvka, část obce Hrabůvka, dle zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění, stávajícím podílovým spoluvlastníkům bytového domu č. p. 1189, za
účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem, za celkovou kupní cenu pozemku ve výši 157.440,-
 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a úhrady poplatku
za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu pozemku parc. č. st. 1469 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 246 m² v  k. ú. Hrabůvka, dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění

4930/97  
38

Pronájem pozemků pod stávajícícmi 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. 1681/14, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. U
Skleníku, paní Mgr. S.Fi., bytem Bastlova 1334/15, Ostrava-Zábřeh;
2)    pozemek parc.č.st. 2466, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní
N. K., bytem Kbelany č.p. 68, 330 23 Kbelany a paní A. P., bytem Nová 1954/41, Ostrava-Zábřeh;
3)    pozemek parc.č.st. 2571, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům P. T. a R. T., bytem Výškovická 2572/111, Ostrava-Zábřeh;
4)    pozemek parc.č.st. 2632, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu
D. K., bytem Výškovická 2574/85, Ostrava-Zábřeh;
5)    pozemek parc.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 225, jednotka č. 21/598, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1568/37632, tzn. 9,37 m2, v k.ú Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu R. Š., bytem
Tomicova 1076/7, Ostrava-Radvanice;
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6)    pozemek parc.č.st. 2962/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 15/474, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1554/37898, tzn. 9,34 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu J. H., bytem
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka;
7)    ½ pozemku parc.č.st. 2968/2, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu D. G., bytem Průkopnická 2097/30, Ostrava-Zábřeh;
8)    ½ pozemku parc.č.st. 2968/3, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na Rudná-
Pavlovova, panu R. K., bytem Resslova 1037/6, Ostrava-Poruba;
9)    pozemek parc.č.st. 3607, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
manželům Z. a I. S., bytem Kubalova 369/2, Ostrava-Výškovice;
10)    pozemek parc.č.st. 3742, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny,
panu Ing. M. I., bytem Horní 734/41, Ostrava-Hrabůvka.

4931/97  
39

Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul. Klegova č.
or. 21

Rada městského obvodu

a souhlasí

s budoucím úplatným převodem 1 bytové jednotky spolu s příslušným podílem na zastavěném pozemku a
společných částech domu č. pop. 1440, ulice Klegova č. or. 21 s parc. č. st. 1182 zastavěná plocha o
výměře 269 m2 v kat. území Hrabůvka, část obce Hrabůvka, budoucímu kupujícímu bytu, dle zák. č.
128/2000 Sb., v platném znění, v rozsahu a za kupní cenu dle důvodové zprávy takto:

budoucí kupující:
p. M. K., r.č. 8707015999
bytem Klegova 1440/21, 700 30  Ostrava-Hrabůvka

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/08
podíl na spol. část. a poz.: 7312/235999
cena podílu pozemku: 6.668,00 Kč
kup. cena b.j.: 406.160,00 Kč
cena celkem: 412.828,00 Kč
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění, o budoucím
úplatném převodu bytové jednotky s podílem na zastavěném pozemku

4932/97  
40

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby dešťové přípojky pod názvem stavby „Vyhrazené parkoviště u
zdravotního střediska“ v délce cca 5 bm pod povrchem pozemkup.p.č. 235/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřeno Městskému obvodu
Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č.
235/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  dešťové přípojky
pod názvem stavby „Vyhrazené parkoviště u zdravotního střediska“ v délce cca 5 bm pro společnost
MAVROS s.r.o., IČ: 25822373, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Dolní 101, PSČ 700 30, za úplatu 600,- Kč/bm
bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN a rozpojovací skříně -
společností MAVROS s.r.o., IČ: 25822373, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Dolní 101, PSČ 700 30,  smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle
předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.4.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných
povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru
dopravy a KS

4933/97  
41

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Pavlovova - 1

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN a rozpojovací skříně pod názvem stavby „Ostrava,
Pavlovova, Gříšek, NNk“ v délce cca 30 bm na pozemky p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č.
613/46 ostatní plocha, dráha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemky  p.p.č.
608/2 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 613/46 ostatní plocha, dráha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky NN a rozpojovací skříně pod názvem stavby
„Ostrava, Pavlovova, Gříšek, NNk“ v délce cca 30 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, za
úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a za úplatu 1000,- Kč/bm bez DPH za umístění rozpojovací
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 a 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 a rozpojovací skříně,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN a 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 - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu
dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.4.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných
povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru
dopravy a KS

4934/97  
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Pavlovova - 2

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky optického vedení pod názvem stavby „UPC – přípojka OK
ul. Pavlovova 40“ v délce cca 6 bm na pozemek p.p.č. 654/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 654/1
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přípojky optického vedení pod
názvem stavby „UPC – přípojka OK ul. Pavlovova 40“,  v délce cca 6 bm pro společnost UPC Česká
republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, za úplatu 600,-
Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky optického vedení -
společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140
00,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v
rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 30.4.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy
zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

4935/97  
43

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Nového výdejního stojanu PHM“ na  pozemku parc. č. 271
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, který je pronajatý
investorem stavby na základě Nájemní smlouvy č. 2/a/042/410/94/Ing. Kol ze dne 23.1.1995 ve znění
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dodatků č. 1 až 8 a je v majetku statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem vybudování nového stojanu s větším průtokem pro rychlejší nakládku a vykládku PHM

a
rozhodla

uzavřít s investorem stavby - společností AUTOMONT CSW, spol. s r.o., IČ: 41034511, se sídlem Horní
3023/122, 700 30 Ostrava – Bělský Les, na základě výše uvedeného smlouvu o právu provést stavbu dle
zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

4936/97  
44

Stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Rada městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, parc.č. 715/120 ostatní
plocha - zeleň o výměře 35 m2, z majetku statutárního města Ostrava – svěřeno Městskému obvodu
Ostrava – Jih do spoluvlastnictví Ing. Ladislava a Mgr. Jarmily Seidlerových (SJM), bytem Řadová 292/74,
700 30 Ostrava – Výškovice, za účelem ucelení vlastnictví k nemovitostem

4937/97  
45

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva budově bez čp. na
pozemku parc.č. st. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a garáži bez čp. na pozemku parc.č. st. 2473 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva
1) k budově bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana J. S.,
bytem Jubilejní 301/37, Ostrava-Hrabůvka, za podmínek dle předložené kupní smlouvy,
2) k budově garáže bez čp./če. na pozemku parc.č. st. 2473 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní E.
W., bytem Hlavní třída 1026/49, Ostrava-Poruba, za podmínek dle předložené kupní smlouvy,
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k budově bez
čp./če. na pozemku parc.č. st. 6409 v k.ú. Zábřeh nad Odrou a k budově garáže bez čp./če. na pozemku
parc.č. st. 2473 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

4938/97  
46

Ukončení pronájmu a výpůjčka věci movité v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  nabýt  od společnosti  VISIA REKLAMA s.r.o., IČ: 63675251, se sídlem Praha 5, Prosluněná 560/11, PSČ
152 00, sloupové otočné hodiny umístěné na pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, nám. SNP, do majetku městského obvodu za cenu ve výši 12.000,- Kč bez DPH

b) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
společnosti  VISIA REKLAMA s.r.o., IČ: 63675251, se sídlem Praha 5, Prosluněná 560/11, PSČ 152 00, a to
na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/657/07, dohodou dnem 3.4.2014

c) uzavřít  s Domem kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., IČ: 47973145, se sídlem Ostrava - Zábřeh,
náměstí SNP 1, PSČ 700 30, smlouvu o vypůjčce věci movité - sloupových otočných hodin, umístěných na
pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky dle důvodové zprávy

4939/97  
47

Záměr na prodej nemovitosti na ulici Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

v souladu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se se
zveřejněním záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou – parc.č. st. 3487/4 zast. plocha a
nádvoří o výměře 497 m2, jehož součástí je stavba – jiná stavba bez čp./če.
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru na prodej a doporučit zastupitelstvu
města zveřejnit záměr na prodej výše uvedené nemovitosti.

4940/97  
48

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická -
variantní návrh

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti KIMEX, s.r.o. o prodej pozemku st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55
m2 a části pozemku p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 340 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická

15



a

souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55
m2 a části pozemku p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 340 m2, dle geometrického
plánu č. 2788-68/2011 ze dne 16.2.2012 odděleného a nově označeného jako p.p.č 1441/4 ostatní plocha,
jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelenení vlastnictví k užívaným
nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 6558
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a části pozemku p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 340 m2, dle geometrického plánu č. 2788-68/2011 ze dne 16.2.2012 odděleného a
nově označeného jako p.p.č 1441/4 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x
Výškovická a požádat zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci jejich prodeje

4941/97  
49

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

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na  prodej části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m x 5,5
m v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování odhlučněného venkovního posezení

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko k prodeji části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní
plocha, zeleň o výměře 12 m x 5,5 m v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem  vybudování odhlučněného
venkovního posezení a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na
prodej dotčené části  pozemku

4942/97  
50

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na  prodej pozemků st.p.č. 6171 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2
p.p.č. 613/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1621 m2 k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x
Rudná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu  vydat záporné stanovisko k prodeji st.p.č. 6171 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 105 m2 p.p.č. 613/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1621 m2 k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem ucelení vlastnictví k užívaným nemovitostem a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej dotčených pozemků

4943/97  
51

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 42/10 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického
plánu č. 3046-7/2014 odděleného a nově  označeného jako st.p.č. 6602 zastavěná plocha o výměře 37 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem ucelenení vlastnictví k užívaným nemovitostem

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje  části pozemku
p.p.č. 42/10 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č. 3046-7/2014 odděleného a nově označeného
jako st.p.č. 6602 zastavěná plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků a požádat
zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci prodeje dotčeného pozemku

4944/97  
52

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  V. Košaře

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha-zeleň o výměře 60 m2 (2 m x
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30 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. V. Košaře, za účelem provozování letní zahrádky u pivnice, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

4945/97  
53

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka a v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.č. 101/33 ostatní plocha-ostatní komunikace v k.ú. Dubina
u Ostravy, ul. A. Poledníka a p.p.č. 462/1 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Hrabůvka o výměře 2x 4 m2 (2 m x 2
m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
provozování 2 zmrzlinových stánků, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4946/97  
54

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Šeříková

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/258 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
20 m2 (5 m x 4 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, za účelem provozování letní zahrádky u cukrárny s kavárnou, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4947/97  
55

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 (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:
1)    pozemek parc.č.st. 951, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Edisonova;
2)    pozemek parc.č.st. 1543, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul. Provaznická;
3)    ½ pozemku parc.č.st. 2968/8, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
4)    pozemek parc.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 243 m2, jednotka č. 6/258, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1659/38975, tzn. 10,34 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
5)    pozemek parc.č.st. 2973/1, zast. pl. o výměře 153 m2, jednotka č. 6666/211, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1708/25444, tzn. 10,27 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
6)    pozemek parc.č.st. 2979/1, zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 2/73, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1644/39115, tzn. 10,30 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
7)    pozemek parc.č.st. 3712, zast. pl o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
8)    pozemek parc.č.st. 3741, zast. pl o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

4948/97  
56

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 x 13 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem provozování resturační zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4949/97  
57

Zveřejnění záměru na výpůjčku hřiště na ulici Středoškolská, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku pozemku poz. parc. č. 642/4, ostatní plocha o výměře 9.055 m2 a části
pozemku poz. parc. č. 623/113, ostatní plocha o výměře 2.187 m2 za účelem zajištění sportovních aktivit
dětí a mládeže.

4950/97  
58

Zveřejnění záměru výpůjčky v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice B. Četyny

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1 m2 (1 m x
1 m), za účelem instalace a užívání nájezdové rampy pro invalidu u bytového domu č.pop. 930/2, ul. B.
Četyny, k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu
Ostrava – Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

4951/97  
59

Změna velikosti spoluvlastnických podílů na pozemku 2956/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla
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o uzavření dodatků k nájemním smlouvám pod stávajícími garážemi na pozemku parc.č.st. 2956/1 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova z důvodu změny prohlášení vlastníka, dle důvodové zprávy

4952/97  
60

Žádost o prominutí poplatku z prodlení, žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatků z prodlení

- pí. H. K., za užívání bytu č. 8 v domě č. 1767/21 v Ostravě-Zábřehu ve výši 1 199,- Kč,
dle důvodové zprávy

a
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih prominout poplatky z prodlení

- pí. V. K., za užívání bytu č. 11 v domě č. 85/2574 na ul. Výškovická v Ostravě-Zábřehu ve výši 101
589,50 Kč a dále v nespecifikované výši (neuhrazené jistiny),
dle důvodové zprávy

a
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavření splátkového kalendáře

- s pí. K. P., za užívání bytu č. 1 v domě č. 15/2180 na ul. Rodimcevova v Ostravě-Zábřehu, formou
pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč,
dle důvodové zprávy

4953/97  
61

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Jezeru

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku parc.č. 730/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. K Jezeru, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu Ostrava –
Jih, do vlastnictví paní Z. Š., bytem K Jezeru 431/47, 700 30 Ostrava – Výškovice,  za kupní cenu ve výši
61.200 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

a
doporučuje

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

4954/97  
62

Pronájem pozemků a zařízení v městském obvodě, za účelem provozování městské informatiky

Rada městského obvodu

projednala

předložené nabídky uchazečů výběrového řízení o pronájem pozemků a zařízení za účelem umístění
plakátovacích ploch a výlepových válců v městském obvodě Ostrava- Jih
rozhodla

nevybrat žádného ze tří účastníků tohoto výběrového řízení
ukládá

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
vedoucí majetkového odboru předložit na příští jednání rady návrh podmínek nového výběrového řízení na
pronájem pozemků a zařízení za účelem umístění plakátovacích ploch a výlepových válců vč. návrhu
nájemní smlouvy
Termín: 17. 04. 2014

4955/97  
63P

„Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ - dodatek č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026/2013 na realizaci
veřejné zakázky VZ 40.13 k provedení stavebních prací pro stavbu „Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul.
Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“, kterým se zvyšuje cena díla o 259 370,- Kč bez DPH, se zhotovitelem
Stavos Stavba a.s. se sídlem: U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava-Jih
rozhodla

na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026/2013 na realizaci
veřejné zakázky VZ 40.13 k provedení stavebních prací pro stavbu „Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul.
Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“, kterým se mění lhůta realizace ze  sedmnácti týdnů  na dvacet tři týdnů
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4956/97  
64P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII.
Etapa, dům Edisonova 21" - dodatek  k SoD č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 na realizaci veřejné zakázky  "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, dům Edisonova 21", kterým se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku na částku 5 841 599,00 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných
prací, se zhotovitelem Stavby COMPLET  Technologic s.r.o.
bere na vědomí

navýšení částky odvodu DPH  na 876 240 Kč u  této veřejné zakázky v rámci  přenesené daňové povinnosti
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13
Termín: 09. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 11. 04. 2014

4957/97  
65P

Podmínky výzvy (§ 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ a  Zásad pro zadávání veřejných zakázek)
-„Výměna svislé hydroizolace bytových domů na ul. Zlepšovatelů 560/22, 561/24, 562/26,
Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 24.14 k provedení stavebních prací
„Výměna svislé hydroizolace bytových domů na ul. Zlepšovatelů 560/22, 561/24, 562/26, Ostrava-
Hrabůvka“  dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  a  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. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 24.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 15. 05. 2014

4958/97  
66P

Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů ) - „GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V.
Košaře 1/122, 3/123 a 4/125“

Rada městského obvodu

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky  „GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V. Košaře 1/122,
3/123 a 4/125“  VZ 30.14, dle ust. § 156  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu
rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 30.14 „GO
elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V. Košaře 1/122, 3/123 a 4/125“ dle ust.  § 86
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 30.14
Termín: 10. 04. 2014

4959/97  
67P

Předběžné oznámení  veřejné zakázky ( § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů ) - „Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina“

Rada městského obvodu

schvaluje

odůvodnění veřejné zakázky  „Rekonstrukce dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina“  VZ 29.14, dle ust. §
156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle
předloženého návrhu
rozhodla

o uveřejnění předběžného oznámení  podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 29.14 „Rekonstrukce
dvorů ul. J. Maluchy, Ostrava-Dubina“ dle ust.  § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené  se zveřejněním předběžného oznámení VZ 29.14
Termín: 10. 04. 2014

4960/97  
68P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. a IV. čtvrtletí r. 2013 odboru dopravy a komunálních služeb, 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 III. a IV. čtvrtletí roku 2013 odboru dopravy a komunálních služeb,
- za IV. čtvrtletí roku 2013 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
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, ve znění pozdějších změn

4961/97  
69P

Výběr nejvhodnější nabídky (vyhlášené dle § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění
pozdějších předpisů) -„Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 20, 22, 24 Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit uchazeče AD-MAR STAVBY, s.r.o. se sídlem Bohumín - Pudlov, Ostravská 277, PSČ 735 51, IČ
27797937 a
uchazeče MH - STAVBY, s.r.o. se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 27776506
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
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 13.14 na provedení
stavebních prací „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 20, 22, 24 Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

BYSTROŇ Group a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ 27800466  za
nabídkovou cenu 3 089 703 Kč bez DPH/realizace 60 kalendářních dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a. s. se sídlem Ostrava-Přívoz, Kosmova
17/1126, PSČ 702 00, IČ 25357603  za nabídkovou cenu 3 112 393 Kč bez DPH/realizace 70 kalendářních
dnů

jako třetím v pořadí s uchazečem OMLUX, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Františky
Stránecké 165/8, PSČ 709 00, IČ 61944840  za nabídkovou cenu 3 682 458 Kč bez DPH/realizace 84
kalendářních dnů
ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 13.14
 „Regenerace obytného domu na ul. Rodimcevova 20, 22, 24 Ostrava-Zábřeh“
Termín: 18. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  „Regenerace
obytného domu na ul. Rodimcevova 20, 22, 24 Ostrava-Zábřeh“
Termín: 25. 04. 2014
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 13.14
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Termín: 30. 04. 2014

4962/97  
70P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části 3. Zásad) - GO elektroinstalace v bytech a ve společ.
prostorách domu Výškovická 151 a 153, O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 28.14 na provedení stavebních prací "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Výškovická 151 a Výškovická 153, Ostrava-Jih“
dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a části 3. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení, v
platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 28.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 06. 2014

4963/97  
71P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části 3. Zásad) - Výměna oken na ZŠ F.
Formana 45, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 23.14 na provedení stavebních prací
Výměna oken na ZŠ F. Formana 45, Ostrava-Dubina“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části 3. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Radim Miklas místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. PaedDr. Ivona Klímová, členka rady obvodu
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. PaedDr. Ivona Klímová, členka rady obvodu
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
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náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 23.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 12. 06. 2014

4964/97  
72P

Zásady pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení

Rada městského obvodu

stahuje

materiál číslo 72P, týkající se zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní
řízení, z jednání 97. schůze rady městského obvodu s tím, že Ing. Bc. Čechalová bude materiál konzultovat
s odborem legislativně právním magistrátu města Ostravy  tak, aby byl v souladu s vnitřním předpisem
MMO " Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" a bude předložen na příští
schůzi rady městského obvodu

4965/97  
73P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a bodu 2.2 Čl. 2. Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 20.14 k poskytnutí služeb "Čištění
vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2014 - 2015“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a bodu 2.2 Čl. 2. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 20.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 15. 05. 2014

4966/97  
74P

Variantní řešení - významná VZ dle § 16a odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a
části III. Zásad) - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2018

Rada městského obvodu

rozhodla

o  realizaci veřejné zakázky

prostřednictvím organizátora, osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona, eCENTRE, a.s., se sídlem
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČ: 27149862, a

s rozdělením této významné nadlimitní veřejné zakázky na 1 celek
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ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 14.14
Termín: 31. 05. 2014

4967/97  
OR

Zápis z kontrolního výboru.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole týkající se přidělení bytu na ul. Tarnavova

4968/97  
76

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 4659/92 ze dne 23. 1. 2014 dnem 30. 4. 2014
schvaluje

zřízení jednoho funkčního místa v odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, t.j. zvýšení z počtu 16 míst na 17 míst s účinností od 1. 5. 2014
schvaluje

zřízení dvou funkčních míst v odboru právním Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, t.j. zvýšení z počtu 20
míst na 22 míst s účinností od 1. 5. 2014
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 277 v období od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2014 a na 274 od 1. 1. 2015
schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností od 1.
5. 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: 02. 05. 2014

4969/97  
77P

„Zateplení objektu Kina Luna, Ostrava-Jih“ - Dohoda o odpovědnosti při provádění prací na
fasádě kino Luna-OC Luna

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření "Dohody o odpovědnosti při provádění prací na fasádě kino Luna-OC Luna" mezi stavebníkem
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a
zhotovitelem OC Luna JTA - Holding, spol. s.r.o., Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava-Petřkovice a vedlejším
účastníkem OC LUNA s.r.o. Palackého třída 916/158, 612 00 Brno
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Tiskové opravy

TO Pacht částí pozemků p.p.č. 680/2 a p.p.č. 644/2   k.ú. Zábřeh nad Odrou , lokalita „ Pavlovova X
Rudná“ - TO usnesní č. 4756/94 ze dne 20.2.2014

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 4574/90 ze dne 19.12.2013, ve věci rozhodnutí zveřejnit záměr na pronájem částí
pozemků p.p.č. 608/2 ostatní ploha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nah
Odrou o výměře 116 m2, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava  -
Jih, za účelem užívání zahrádky č. 45 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
rozhodla

o záměru pachtu části pozemků p.p.č. 680/2 ostatní plocha, dráha a p.p.č 644/2 ostatní plocha, dráha v
k.ú. Zábřeh nad Odrou o výměře 116 m2, v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za
podmínky vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy

TO Pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova - T.O. usn.č. 4875/96 ze dne
20.3.2014

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku parc.č. 793/287 ostatní plocha-zeleň o výměře 33 m2 (6 řad x 5,4 m2) ve
vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Lumírova, za účelem výstavby 24 zavěšených balkónů k bytovému domu Lumírova 528/38, 529/40,
530/42, za cenu 120 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, Společenství vlastníků
jednotek Lumírova 38-42, IČ: 28633733, Lumírova 529/40, 700 30 Ostrava – Výškovice, dle důvodové
zprávy
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