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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 11. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 12. 3. 2015 10:00

(usn. č. 0434/11 - usn. č. 0496/11)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

17.3.2015 10:45

about:blank

Přehled usnesení 11. schůze Rady městského obvodu, ze dne 12. 3. 2015 10:00
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č. usn.

č.
m.

Název materiálu

0434/11

1.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0435/11

3.

Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0436/11

4.

Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0437/11

5.

Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0438/11

6.

Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0439/11

7.

Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0440/11

8.

Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0441/11

9.

Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0442/11

10.

Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0443/11

11.

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0444/11

12.

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007 (Markéta Langrová, člen
rady)

0445/11

13.

Uzavření dodatku k dohodě o užívání vlajkových stožárů (Markéta Langrová, člen rady)

0446/11

14.

Neudělení předběžného souhlasu s přenecháním nájemního vztahu v budově G-Centra (Markéta Langrová,
člen rady)

0447/11

15.

Prominutí poplatku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0448/11

16.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0449/11

17.

Pronájem prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě-Výškovicích (Markéta Langrová, člen rady)

0450/11

18.

Skončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0451/11

19.

Souhlas pronajímatele s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Karpatská 20,
O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0452/11

20.

Uzavření dodatků za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužících podnikání v bytových
domech (Markéta Langrová, člen rady)

0453/11

21.

Zveřejnění záměru na pronájem volných prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v OstravěHrabůvce (Markéta Langrová, člen rady)

0454/11

23.

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0455/11

24.

Smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu (Věra Válková,
místostarostka)

0456/11

25.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0457/11

26.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0458/11

27.

Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0459/11

28.

Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0460/11

29.

Doplnění usnesení č. 1535/29 ze dne 4.10.2007 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0461/11

30.

Neuplatnění inflace u určených nájmů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0462/11

31.

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0463/11

32.

Pronájem částí pozemků p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 45m² a p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 45m²,
výměra celkem 90m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0464/11

34.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek v k.
ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0465/11

35.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek v k.
ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0466/11

36.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k.
ú. Hrabůvka, lokalita Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0467/11

37.

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0468/11

38.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 243/11 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0469/11

39.

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0470/11

40.

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0471/11

42.

Záměr na pronájem části pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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0472/11

43.

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0473/11

44.

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0474/11

45.

Zveřejnění záměru na pacht části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0475/11

46.

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Výškovická x
Pavlovova a v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x Srbská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0476/11

47.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0477/11

48.

Zveřejnění záměru změny nájemních smluv o pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0478/11

49.

Návrh na podání žaloby na vyklizení částí pozemků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0479/11

50.

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0480/11

51.

Odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh"
(Bc. František Dehner, místostarosta)

0481/11

52.

Ukončení realizace projektu "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" v rámci Operačního
programu Životní prostředí (Bc. František Dehner, místostarosta)

0482/11

53P. Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

0483/11

54P. Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.) Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286 – k.ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0484/11

55P. Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.) Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 2, parc.č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parc.č. 121/1 – k.ú. Dubina u
Ostravy – ul. V. Vlasákové (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0485/11

56P. Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.) Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1 – k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0486/11

57P. Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.) Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19 – k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul.
Petruškova (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0487/11

58P. Oznámení ZŘ (dodávky, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a
části III. Zásad) - Přírodovědné učebny (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0488/11

59P. Oznámení ZŘ (dodávky, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a
části III. Zásad) - Učebny fyziky a chemie (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0489/11

60P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0490/11

61P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0491/11

62P. Podmínky výzvy - Inženýrsko-investorské činnosti a staveb.-techn. dozor investora při realizaci stavby
Zateplení ZŠ B. Dvorského, O.-Zábřeh, Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, O.-Hrabůvka,
Úpravy předprostoru kina LUNA O.-Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0492/11

63P. Výzva k podání cenové nabídky pro Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora
při realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka
(Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0493/11

64P. Výzva (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Kácení dřevin, ořez keřů a řez stromů v městském obvodu
Ostrava-Jih v roce 2015 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0494/11

65P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna oken školní družiny při ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0495/11

66.

Odpisový plán m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0496/11

67.

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

nepřijato 2.

Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato 22.

Žádost o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

nepřijato 33.

Smlouva o právu provést stavbu na části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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nepřijato 41.

Záměr na pronájem části pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene - služebnosti na části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

17.3.2015 10:45
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0434/11
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1
Rada městského obvodu
schvaluje
1) změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 45 tis. Kč
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 7 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 38 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 381 o 7 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 381 o 38 tis. Kč

0435/11
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 3, týkající se rozpočtového opatření č. 3, z jednání 11. schůze rady k dopracování.

0436/11
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 4, týkající se rozpočtového opatření č. 4, z jednání 11. schůze rady k dopracování.

0437/11
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11 o 300 tis. Kč

0438/11
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612,pol. 6121, ORG 1107, UZ 3 o 2 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612,pol. 6121, ORG 1114, UZ 3 o 2 000 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0439/11
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 750 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113,pol. 6121, ORG 1087, UZ 11 o 6 750 tis. Kč

0440/11
8

Návrh rozpočtového opatření č. 8
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 560 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111,pol. 6121, ORG 1110, UZ 11 o 1 080 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111,pol. 6121, ORG 1111, UZ 11 o 1 480 tis. Kč

0441/11
9

Návrh rozpočtového opatření č. 9
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113,pol. 6121, ORG 1109, UZ 11 o 3 000 tis. Kč
0442/11
10

Návrh rozpočtového opatření č. 10
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 10, týkající se rozpočtového opatření č. 10, z jednání 11. schůze rady k dopracování.

0443/11
11

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, A. Kučery 1276/20, 700 30 OstravaHrabůvka, IČ 689 16 825 na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůkva, A. Kučery 20,
příspěvkové organizaci

0444/11
12

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Dodatku č.9 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny" ze dne 7.2.2007 s
dodavatelem Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, PSČ 709 00 Ostrava, IČ 45193410 na odběrném
místě U Výtopny 9900, Ostrava - Zábřeh (hala Korýtko) dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dodatku č. 9.

0445/11
13

Uzavření dodatku k dohodě o užívání vlajkových stožárů
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dodatek k dohodě o užívání vlajkových stožárů č. 44/014/706/10 uzavřené dne 28.07.2010 s Vyšší
odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o., se sídlem
Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory, IČ: 27731073 s obecným ujednáním, týkající se
sazby daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

0446/11
14

Neudělení předběžného souhlasu s přenecháním nájemního vztahu v budově G-Centra
Rada městského obvodu
rozhodla
o neudělení předběžného souhlasu s přenecháním nájemního vztahu uzavřeného na pronájem prostor
sloužících podnikání v budově č.p. 3165 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st.
6495 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh, jehož
nájemcem je pan M. H., DiS., dle důvodové zprávy

0447/11
15

Prominutí poplatku z prodlení
Rada městského obvodu
rozhodla
prominout poplatek z prodlení Bc. O. D., za byt na ul. Tarnavova, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 8.013
Kč, dle důvodové zprávy

0448/11
16

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 34
V. Z., Provaznická
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 95
Z. M., nám. Dr. E. Beneše, Ostrava-Moravská Ostrava
Jubilejní 3, 1+1, standard, č. b. 2
K. D., Mitušova
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších
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uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
0449/11
17

Pronájem prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě-Výškovicích
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostor v objektu č.p. 591 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 793/13
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická č. or. 4 v Ostravě-Výškovicích, o
výměře 251,82 m2, paní Nataši Laskovské, se sídlem Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice, IČ: 47831758, za
účelem užívání jako ubytovací zařízení pro seniory, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 200,- Kč/m2/rok
II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu s p. Laskovskou z
důvodu vyřizování změny účelu užívání dle důvodové zprávy

0450/11
18

Skončení nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č.
2591/47 ze dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
W. R., V. Košaře,
K. R., Edisonova
Ing. K. V., F. Formana,
W. R., Jugoslávská a W. Z., Jugoslávská,
II.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku prostřednictvím JUDr. Milana
Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008, dle
důvodové zprávy
H. J., Dr. Šavrdy,
Č. J., Stadická,
J. S., Dr. Šavrdy,

0451/11
19

Souhlas pronajímatele s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul.
Karpatská 20, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
s podnájmem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 24,34 m2 v bytovém domě č. p. 2857 na ul.
Karpatská č. or. 20 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4545 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, jehož nájemcem je pan Pham Duc Thinh, se sídlem Frýdecká 47/408, Ostrava-Kunčice, IČ:
26810964 paní Thi Thoa Tran, se sídlem Frýdecká 47/408, Ostrava-Kunčice, IČ: 75473615, a to za stejných
podmínek, které má nájemce sjednané v nájemní smlouvě

0452/11
20

Uzavření dodatků za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužících podnikání
v bytových domech
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 01.09.2010 uzavřené na dobu určitou do 31.08.2015 na
pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č.p. 1626 na ul. Pavlovova č. or. 67, OstravaZábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st. 2017 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, se společností Abiasen
invest, s.r.o., se sídlem Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, IČ: 28630998, s účelem užívání lékárna, z
důvodu úpravy výměry plochy pronajatého prostoru po přeměření z 123,21 m2 na 133,77 m2
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 01.12.1999 uzavřené na dobu neurčitou ve znění dodatků na
pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č.p. 2060 na ul. Rodimcevova č. or. 22, OstravaZábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, se společností Sequel team
s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 02344726, s účelem užívání
provozovna lahůdek, z důvodu úpravy výměry plochy pronajatého prostoru po přeměření z 251,08 m2 na
249,61 m2
dle důvodové zprávy

0453/11
21

Zveřejnění záměru na pronájem volných prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka 34 v
Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
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o zveřejnění záměru na pronájem volných prostor v budově č.p. 1455, která je součástí pozemku p.č.st.
1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce:
-

o
o
o
o
o
o

výměře
výměře
výměře
výměře
výměře
výměře

830,86 m2 - třípodlažní pavilon "B"
52 m2 - aula
52 m2 - jídelna a výdejna s bufetem
19,60 m2 - sklad u pavilonu "B"
20,70 m2 - sklad u pavilonu "A"
550,82 m2 - dvoupodlažní pavilon "C"

s účelem užívání jako provozování školského, vzdělávacího, kulturního, sociálního, volnočasového zařízení
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 152 Kč/m2/rok
- o výměře 352,30 m2 - spojovací chodba pro pavilony "A", "B", "C" a tělocvičnu
s účelem užívání jako přístupová chodba k pavilonům sloužícím pro provozování školského, vzdělávacího,
kulturního, sociálního, volnočasového zařízení na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální
výší nájemného 50 Kč/m2/rok
dle důvodové zprávy
0454/11
23

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 50, 1+3, standard, č. b. 25
M. R., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les
Bohumíra Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 2
Ing. P. R., Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 29
R. T., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh
Zlepšovatelů 30, 1+2, standard, č. b. 5
D. V., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

0455/11
24

Smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu dle důvodové zprávy:
Nájemce

skupina

číslo HM

celkové nájemné
za dobu nájmu

Kč
M. M.
A. M. (spol. nájem.)
O. D. (spol. nájem.)
M. L.
A. Š.
Z. V.
V. K.
B. H. (spol. nájem.)
L. D. (spol. nájem.)
Ing. O. H.
A. K.
E. F.
Z. N.
V. T.
E. N.
A. P.
M. E.
J. H.
M. R.
M. Sch.
Mgr. J. Ž.

XVI
I
UH XVII, ř. 9B
XVI
UH XVIII, ř. VI
I
IX
XV
XVI
XIV
XV
UH XVIII, L
VII
UH XVII, ř. 7
VIII
UH XVIII, ř. III
V
UH XVII, ř. 9
UH XVIII, S

58
11

1.400
700

15
118, 119
25
26, 27
87, 88

750
2.300
750
1.150
1.150

53/III
17
43
152, 153
7
113
7
211
2
75
10
14

1.400
280
700
1.150
750
420
375
375
750
700
750
750

zmocňuje
paní Věru Válkovou, místostarostku městského obvodu Ostrava-Jih, k podepisování smluv o nájmu
hrobových míst
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0456/11
25

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin
Rada městského obvodu
a souhlasí
s kácením 2 ks dřevin na pozemcích p.č. 574/5, p.č. 556/85 k.ú. Zábřeh n. Odrou v rámci stavby "Oprava
vodovodu a kanalizace oblast Rodinná"
a nařizuje
provedení náhradní výsadby dle výroku rozhodnutí o povolení kácení dřevin

0457/11
26

Žádost o souhlas vlastníka pozemků s kácením dřevin
Rada městského obvodu
a souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích 654/71 a 654/70 v k.ú. Zábřeh n. Odrou ul. Krasnoarmejců ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, z důvodu výstavby tréningového
hřiště s umělým povrchem pro potřeby klubu FC Ostrava-Jih
a nařizuje
provedení náhradní výsadby dle výroku následně vydaného rozhodnutí. Za dřeviny, které dle zákona
nepodléhají vydání rozhodnutí o povolení kácení , požaduje správce veřejné zeleně náhradní výsadbu 2 ks
dřevin.

0458/11
27

Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin
Rada městského obvodu
a souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích p.č. 654/75, 654/77 v k.ú. Zábřeh n. Odrou ul. Svazácká, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem stavby "Rekonstrukce
kanalizace ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh
a nařizuje
provedení náhradní výsadby dle výroku vydaného rozhodnutí č. 3/2013/OP

0459/11
28

Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin
Rada městského obvodu
a souhlasí
s kácením 1 ks dřeviny (bříza bělokorá, obvod kmene 105 cm) rostoucí na pozemku p.č. 612/57 k.ú.
Zábřeh n. Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem - stavby generální opravy sekundérního tepelného rozvodu ul. Pavlovova
a nařizuje
provedení náhradní výsadby dle výroku vydaného rozhodnutí

0460/11
29

Doplnění usnesení č. 1535/29 ze dne 4.10.2007
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně svého usnesení č. 1535/29 ze dne 4.10.2007 "Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby
a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova"
doplňuje
úplatu 150,- Kč/bm v ostatní ploše a 250,- Kč/bm v zastavěné ploše o zákonem stanovenou výši 21% DPH,
k věcnému břemeni horkovodní přípojky, která byla umístěná v rámci stavby "horkovodní přípojky k
domům na ul. Čujkovova 11-17" o celkové výměře 145 bm, na pozemcích v majetku statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih a to p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
654/38 ostatní plocha, dráha a p.p.č. 654/39 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad
Odrou.

0461/11
30

Neuplatnění inflace u určených nájmů
Rada městského obvodu
rozhodla
neuplatnit v roce 2015 inflaci u nájemních smluv za pronájem pozemku, kde výše nájemného nepřesáhne
30.000,- Kč ročně bez DPH
zmocňuje
Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového, k podpisu výměrů se stanovením nájemného pro
příslušný rok
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0462/11
31

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek st.p.č. 6602 zastavěná plocha o výměře 37 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, do vlastnictví pana K. D. D., bytem Rtm. Gucmana, Ostrava - Mariánské Hory, za celkovovu
kupní cenu ve výši 44.400 Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky úhrady správního poplatku za vklad do
KN v zákonné výši a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy

0463/11
32

Pronájem částí pozemků p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 45m² a p.p.č. 458/10 - zahrada o
výměře 45m², výměra celkem 90m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 45m² a p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře
45m², výměra celkem 90m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Krokova", ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání zahrádky č. 17 paní D. S., bytem
Krokova, Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 990 Kč ročně na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0464/11
34

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemek v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkového pilíře pod
názvem stavby „Ostrava 956 Vlček, NNk“ v délce cca 4 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 215/8
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k pozemku p.p.č. 215/8 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkového
pilíře pod názvem stavby „Ostrava 956 Vlček, NNk“ v délce cca 4 bm pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úhradu 500,- Kč +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přípojky NN a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za
umístění přípojkového pilíře
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování kabelové přípojky NN včetně přípojkového pilíře, a to vše
v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.03.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
kabelové přípojky NN vč. přípojkového pilíře - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy předloženého materiálu

0465/11
35

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemek v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně pojistkového pilíře pod
názvem stavby „Ostrava Hrabůvka, p. Sviderský, příp. NNk“ v délce cca 20 bm pod povrchem části
pozemku p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k pozemku p.p.č. 215/8 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně pojistkového
pilíře pod názvem stavby „Ostrava Hrabůvka, p. Sviderský, příp. NNk“ v délce cca 20 bm pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za
úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přípojky NN a za úplatu 1.000,- Kč +
zákonná sazba DPH za umístění pojistkového pilíře
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování kabelové přípojky NN včetně pojistkového pilíře, a to vše
v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.3.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem kabelové
přípojky NN vč. pojistkového pilíře - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy předloženého materiálu
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0466/11
36

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemky v k. ú. Hrabůvka, lokalita Edisonova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodu v celkové délce cca 1075 bm včetně 58 ks
plynovodních přípojek v celkové délce cca 359 bm v rámci akce „REKO MS Ostrava-Edisonova+2“ pod
povrchem částí pozemků p.p.č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 223/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/15 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 223/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/17 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 223/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
225/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/11
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 226/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 226/10
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 241/37 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 241/38 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 215/1 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 223/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/16 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 223/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/18 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
225/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/13 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 226/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 226/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 226/12
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/37 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 241/38 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění
plynovodu v celkové délce cca 1075 bm včetně 58 ks plynovodních přípojek v celkové délce cca 359 bm v
rámci akce „REKO MS Ostrava-Edisonova+2“, pro společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem
Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý
bm plynovodu včetně přípojek
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování plynovodu vč. přípojek, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.03.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
plynárenského zařízení - plynovodu včetně plynovodních přípojek - společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272
95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

0467/11
37

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
parc.č. 793/286 ostatní plocha, zeleň, oddělenou geometrickým plánem č. 1034-166/2014 ze dne
26.8.2014 a nově označenou jako pozemek parc.č. 793/424 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m2,
k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

0468/11
38

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 243/11 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
p.p.č. 243/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 x 0,5 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Dvouletky, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění šesti
anglických dvorků a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou
část pozemku

0469/11
39

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č.
4426/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2 a část pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, vymezená zákresem v situačním snímku o max. výměře 35 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci záměru města neprodat uvedené pozemky

0470/11
40
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doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č.
995/62 ostatní plocha, zeleň o výměře 239 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy o rozhodnutí ve věci záměru města neprodat uvedený pozemek
0471/11
42

Záměr na pronájem části pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 (viz
okótovaný snímek), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem provozování prodejního stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

0472/11
43

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 654/179 ostatní plocha, zeleň o výměře 140 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání letní zahrádky

0473/11
44

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou:
1)pozemek
2)pozemek
3)pozemek
4)pozemek
5)pozemek
6)pozemek
7)pozemek
8)pozemek
9)pozemek

0474/11
45

st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.

1691/7, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
1994/19, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy
1994/20, zast. pl. o výměře 16 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy
1993/2, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Kpt. Vajdy
2372, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2390, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2457, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2472, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3766, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

Zveřejnění záměru na pacht části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pacht části pozemku parc.č. 826 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1160 m2, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za účelem užívání pozemku jako zahrádkářské osady, na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou

0475/11
46

Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Výškovická x
Pavlovova a v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x Srbská
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih:
- p.p.č. 654/157 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Výškovická x
Pavlovova
- p.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x
Srbská
za účelem provozování stávajících novinových stánků, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

0476/11
47

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje 6 částí pozemku parc.č. 793/287 ostatní plocha,
zeleň označené v geometrickém plánu pro změnu obvodu budovy č. 1041-182/2014 ze dne 25.11.2014
jako díly a,b,c,d,e,f, každý o výměře 1,48 m x 3,65 m a sloučené s pozemkem parc.č. 793/68 ostatní
plocha, jiná plocha pod bytovým domem ve vlastnictví žadatele, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za podmínky
vydání předchozího souhlasu rady města
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0477/11
48

Zveřejnění záměru změny nájemních smluv o pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh
nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru změnit:
1)smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/264/09 ze dne 30.3.2009, uzavřenou se Stavebním bytovým
družstvem Nová huť, se sídlem na ul. Hýlova 26/40, Ostrava-Výškovice, IČ 000 50 831 za účelem pronájmu
pozemku pod patrovými garážemi, a to snížit výměru pronajatého pozemku st.p.č. 2958/1 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, z 151,77 m2 na 142,46 m2
2)smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/572/09 ze dne 10.8.2009, uzavřenou se Stavebním bytovým
družstvem Nová huť, se sídlem na ul. Hýlova 26/40, Ostrava-Výškovice, IČ 000 50 831 za účelem pronájmu
pozemku pod patrovými gárážemi, a to snížit výměru pronajatého pozemku st.p.č. 2978/1 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, z 137,85 m2 na 128,27 m2

0478/11
49

Návrh na podání žaloby na vyklizení částí pozemků
Rada městského obvodu
rozhodla
podat žalobu na paní Evu Chytkovou, IČ 14567113, se sídlem Tyršova 1795/25, 702 00, Ostrava Moravská Ostrava na vyklizení částí pozemků o výměře 2 m2 :
p.p.č. 654/28 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova – plakátovací plocha u
autobusové zastávky Kotva, směr Kotva (7)
p.p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova – plakátovací plocha u tržnice
(6)
p.p.č. 654/80 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – výlepový válec
před kinem LUNA (x)
p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – výlepový válec
před obchodním centrem Kotva (11)
p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – výlepový válec u bývalé
Delvity (12)
p.p.č. 740/50 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, plakátovací plocha na ul. 29. dubna (8)
p.p.č. 71/58 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní – výlepový válec za obchodem
MÖBELIX (15)
p.p.č. 101/38 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní – výlepový válec před spořitelnou
(16)
plakátovací stěna na části pozemku p.p.č. 311/33 ostaní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr.
Martínka – u polikliniky (21)
za podmínky, že do 30.3.2015 dotčené části pozemků nebudou předány

0479/11
50

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků parc. č. 815 a
parc. č. 819 v k.ú. Výškovice u Ostravy z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města
Ostravy se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podání žádosti o bezúplatný převod.

0480/11
51

Odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Regenerace zeleně hřbitova, OstravaZábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh"
ze Státního fondu životního prostředí ČR
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit odeslání dopisu na SFŽP ČR o odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Termín: 19. 03. 2015

0481/11
52

Ukončení realizace projektu "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" v rámci
Operačního programu Životní prostředí
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení realizace projektu "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" v rámci 50. výzvy
z Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla
ukládá
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Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zajistit veškeré úkony související s ukončením projektu "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, OstravaZábřeh" v rámci 50. výzvy z Operačního programu Životní prostředí
Termín: 31. 08. 2015
0482/11
53P

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4/034/039/2014 na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ B. Dvorského,
Ostrava-Dubina" se zhotovitelem INTOZA s.r.o., kterým se:
1/ mění tabulka v odstavci 1, čl. III smlouvy o dílo. U ceny za provedené dílo se z důvodu aplikace
přenesené daňové povinnosti vypouští sloupec s uvedenou výši DPH a sloupec s cenou celkem včetně
DPH.
2/ v odstavci 1, čl. IV se ve větě týkající se aplikování režimu přenesené daňové povinnosti mění slovo
"nebude" na slovo "bude".
3/ v odstavci 3, čl. IV bude přidán do náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový
doklad, které je zhotovitel povinen ve faktuře uvést - údaj: l) uvést text „Daň odvede zákazník".
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvěo dílo č.
4/034/039/2014 na realizaci Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina.
Termín: 25. 03. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 20. 03. 2015

0483/11
54P

Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp.) - Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286 – k.ú. Výškovice u Ostravy ul. Lumírova
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 14.15
„Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286 – k.ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova“
dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
14.15
Termín: 20. 03. 2015

0484/11
55P

Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp.) - Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 2, parc.č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parc.č. 121/1 –
k.ú. Dubina u Ostravy – ul. V. Vlasákové
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 10.15
„Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 2, parcela č. 379/7 – k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 – k.ú.
Dubina
u Ostravy – ul. Vlasty Vlasákové“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších
předpisů
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
10.15
Termín: 20. 03. 2015

0485/11
56P

Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp.) - Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1 – k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 15.15
„Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1 – k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova“ dle § 86
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
15.15
Termín: 20. 03. 2015
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0486/11
57P

Oznámení předběž. inform. dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp.) - Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19 – k.ú.
Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 16.15
„Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19 – k.ú. Zábřeh nad Odrou ul.
Petruškova“ dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
16.15
Termín: 20. 03. 2015

0487/11
58P

Oznámení ZŘ (dodávky, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Přírodovědné učebny
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky VZ 5.15 na poskytnutí dodávky "Přírodovědné učebny" v otevřeném
zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn a Metodického
pokynu pro zadávání veřejných zakázek, Verze 6.01, Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, zástupce vedoucí oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichálková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Renáta Kroupová, zástupce vedoucí oddělení školství a kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 5.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 31. 07. 2015

0488/11
59P

Oznámení ZŘ (dodávky, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Učebny fyziky a chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání nadlimitní veřejné zakázky VZ 6.15 na poskytnutí dodávky "Učebny fyziky a chemie" v otevřeném
zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn a Metodického
pokynu pro zadávání veřejných zakázek, Verze 6.01, Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
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2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, zástupce vedoucí oddělení školství a kultury
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichálková, místostarostka obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Renáta Kroupová, zástupce vedoucí oddělení školství a kultury
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 6.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy
Termín: 31. 07. 2015
0489/11
60P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 12.15 "Výměna dřevěných
oken za nová
plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů,
ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
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, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 12.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 15. 05. 2015

0490/11
61P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
izolace

VZ 13.15 "Výměna svislé
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bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
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, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 13.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 15. 05. 2015
0491/11
62P

Podmínky výzvy - Inženýrsko-investorské činnosti a staveb.-techn. dozor investora při realizaci
stavby Zateplení ZŠ B. Dvorského, O.-Zábřeh, Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery,
O.-Hrabůvka, Úpravy předprostoru kina LUNA O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 17.15 pro Inženýrsko-investorské
činnosti
a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby Inženýrsko-investorské činnosti a stavebnětechnický
dozor investora při realizaci stavby Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Zábřeh, Rekonstrukce plavecké
učebny
při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka, Úpravy předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih dle § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání
veřejných zakázek, Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
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Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 17.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 05. 2014
0492/11
63P

Výzva k podání cenové nabídky pro Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor
investora při realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 18.15 pro Inženýrsko-investorské
činnosti
a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.
Kučery a
ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn,
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, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 18.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 05. 2014

0493/11
64P

Výzva (služby, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Kácení dřevin, ořez keřů a řez stromů v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2015
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 1.15 na služby "Kácení dřevin, ořez keřů
a řez
stromů v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2015“ rozdělenou na 3 dílčí části této veřejné zakázky dle §
25
v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v
předloženém
přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Milada Černošková, pověřená zastupováním vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Taťána Zlámaná, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
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hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Karel Pražák, člen zastupitelstva obvodu
4. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
5. Ing. Milada Černošková, pověřená zastupováním vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu
3. Mgr. Jiří Dostál, člen zastupitelstva obvodu
4. Mgr. Jan Dohnal, člen zastupitelstva obvodu
5. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 1.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné
zakázky
Termín: 21. 05. 2015
0494/11
65P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a Zásad) - Výměna oken školní družiny při ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 3.15 na stavební práce "Výměna oken školní družiny při ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice" o výběru
nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim,
IČ: 27689719, za nabídkovou cenu:
Kč 1.822.648,00 bez DPH, tj. Kč 2.205.404,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem FENBAU s.r.o., se sídlem Gajdošova 3112/59, 702 00 Moravská
Ostrava, IČ: 25815458, za nabídkovou cenu:
Kč 1.875.872,00 bez DPH, tj. Kč 2.269.805,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 42 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken školní družiny při ZŠ
Šeříková, Ostrava-Výškovice"
Termín: 13. 03. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken
školní družiny při ZŠ Šeříková, Ostrava-Výškovice" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 20. 03. 2015

0495/11
66

Odpisový plán m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
pro účetní jednotku Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih odpisový plán dlouhodobého
majetku na rok 2015. Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku s
rovnoměrným měsíčním odpisem a s upuštěním od stanovování zbytkové hodnoty ve výši 1,- Kč u nově
pořizovaného majetku a to s účinností od 1. 1. 2015

0496/11
67

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení č. 5818/110 ze dne 9. 10. 2014 a část usnesení č. 0007/001 ze dne 21. 11. 2014,
schvaluje
zrušení oddělení organizačního a oddělení kancelář starosty a zřízení odboru podpory volených orgánů s
počtem funkčních míst 8,
schvaluje
zřízení odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury s počtem funkčních míst 16,
které se člení na oddělení strategického rozvoje, oddělení vztahů s veřejností a oddělení školství a kultury,
přičemž stávající samostatné oddělení školství a kultury se začleňuje do nově zřízeného odboru jako
oddělení školství a kultury, a stávající funkční místa v referátu ekonomického rozvoje v rámci odboru
investičního se začlení do oddělení strategického rozvoje nově zřízeného odboru
schvaluje
vytvoření oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek v rámci odboru investičního a stanoví počet
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funkčních míst v odboru investičním na 11,
zrušuje
referát tiskový mluvčí, přičemž funkční místo se začleňuje do odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury, oddělení vztahů s veřejností,
stanoví
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 283 s účinností od 1. 4. 2015,
schvaluje
změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 1, 2 a 3 dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 4. 2015.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 31. 03. 2015
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 483 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 11 o 483 tis. Kč

22

Žádost o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní
55, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí slevy z nájemného ve výši 50 % za období od 13.06.2014 do 29.06.2014 a o prominutí
nájemného ve výši 100 % za období od 30.06.2014 do 13.07.2014 za pronájem prostor sloužících
podnikání v budově č.p. 1492, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní
č. or. 55 v Ostravě-Hrabůvce, jehož nájemcem byla společnost KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Mitrovická
804, Paskov, IČ: 47974974, z důvodu provádění opravy kanalizace v pronajatých prostorách, dle důvodové
zprávy

33

Smlouva o právu provést stavbu na části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přístavba autosalonu – Ostrava-Dubina“ pozemku parc.č. 273
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, se společností Automont CSW spol. s
r.o., IČ: 41034511, Horní 3023/122, 700 30 Ostrava - Bělský Les, ve znění přílohy tohoto materiálu

41

Záměr na pronájem části pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene - služebnosti na části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
Rada městského obvodu
rozhodla
1. že nemá záměr pronajmout část pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice 2 x 6 m v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání vjezdu a výjezdu o rozloze 2 x 6 m
2. nezřídit věcné břemeno - služebnost vodovodní přípojky v délce cca 8 bm s osazením typové vodoměrné
šachty a ke stavbě kanalizační přípojky v délce cca 25 bm v rámci stavby „Mycí boxy pro automobily na
pozemku p.p.č. 732/8 k.ú. Zábřeh nad Odrou“ dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 1095/1
ostatní plocha, silnice a p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pro společnost
HYDRODYNAMIC s.r.o., IČ: 01683128, se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
a nesouhlasí se vstupem, umístěním a realizací uvedených staveb na částech dotčených pozemků, dle
důvodové zprávy
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