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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 111. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 11. 5. 2017 10:00

(usn. č. 4609/111 - usn. č. 4716/111)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 111. schůze Rady městského obvodu, ze dne 11. 5. 2017 10:00
č. usn.

č. m. Název materiálu

4609/111 1.

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4610/111 2.

Návrh rozpočtových opatření č. 15/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4611/111 3.

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

4612/111 4.

Návrh na uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice (Věra
Válková, místostarostka)

4613/111 5.

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4614/111 6.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4615/111 7.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře
6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4616/111 8.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova
36A, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4617/111 9.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4618/111 10.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4619/111 11.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4620/111 12.

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, IČ
75029821 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4621/111 13.

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, IČ
75029871 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4622/111 14.

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace,
IČ 75029863 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4623/111 15.

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, IČ
75029839 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4624/111 16.

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové organizace, IČ
75029880 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4625/111 17.

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, IČ
75029855 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4626/111 18.

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, IČ
75029847 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4627/111 19.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČ 70631786 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4628/111 20.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4629/111 21.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČ 70978352 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4630/111 22.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, IČ 70631735 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4631/111 23.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, IČ 70631751 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4632/111 24.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů15, příspěvkové
organizace, IČ 70944687 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4633/111 25.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace, IČ 70631760 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4634/111 26.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČ: 70978328 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4635/111 27.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4636/111 28.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové
organizace, IČ 70944652 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4637/111 29.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, IČ 70978336 (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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4638/111 30.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4639/111 31.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, IČ
70978344 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4640/111 32.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, IČ
70978379 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4641/111 33.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové organizace,
IČ 70978310 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4642/111 34.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČ
70631778 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4643/111 35.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, IČ
70978387 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4644/111 36.

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace, IČ
70944661 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4645/111 37.

Účetní závěrka za rok 2016 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvkové organizace, IČ 73184560 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4646/111 38.

Souhlas zřizovatele s pořízením věci na splátky a udělení výjimky (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4647/111 39.

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4648/111 40.

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4649/111 41.

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, p. o., o poskytnutí slevy za
pronájem Sportovního centra Dubina (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4650/111 42.

Žádost o poskytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4651/111 43.

Žádost o ukončení smluvního vztahu - Smlouva o sdružení zadavatelů (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4652/111 45.

Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6,
Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4653/111 46.

Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15,
Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4654/111 47.

Nájemné za pronájem bytů (Markéta Langrová, člen rady)

4655/111 48.

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (T. J.) (Markéta Langrová, člen rady)

4656/111 49.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

4657/111 50.

Pronájem garáže č. 3 v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

4658/111 51.

Pronájem garážového stání č.5 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 271/47, O.-Dubina (Markéta Langrová,
člen rady)

4659/111 52.

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Disable z.s. v bytovém domě na ul. Fr. Formana 277/28,
O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

4660/111 53.

Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4661/111 54.

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

4662/111 55.

Žádost o prodloužení lhůty ke splnění povinnosti budoucího nájemce (L. S.) (Markéta Langrová, člen rady)

4663/111 56.

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

4664/111 58.

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Vl. Vlasákové 966/2, O.-Bělský Les (Markéta
Langrová, člen rady)

4665/111 59.

Ukončení pronájmu nebytového prostoru v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh a žádost o
prominutí nájemného za část II. čtvrletí r. 2017 (Markéta Langrová, člen rady)

4666/111 60.

Zveřejnění záměru na změnu účelu užívání v prostoru na ul. Gurťjevova 459/11, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

4667/111 61.

Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/13 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4668/111 62.

Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4669/111 63.

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4670/111 64.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4671/111 65.

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4672/111 66.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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4673/111 67.

Souhlas vlastníka pozemku se změnou dočasnosti stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4674/111 68.

Stanovisko k prodeji nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4675/111 69.

Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4676/111 70.

Stanovisko k záměru prodeje a záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4677/111 71.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4678/111 72.

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, svěřených a nesvěřených
městskému obvodu Ostrava - Jih - doplnění (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4679/111 73.

Umístění reklamních zařízení na protihlukové stěně, ul. Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4680/111 74.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská – restaurační zahrádka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

4681/111 75.

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem Jandova 2998/14, Zimmlerova 2998/27 a
Zimmlerova 3000/25 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4682/111 76.

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

4683/111 77.

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

4684/111 78.

Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4685/111 79.

Zrušení usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0183/5 ze dne 3.9.2015 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4686/111 80.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, Dopravní podnik Ostrava a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

4687/111 81.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4688/111 82.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4689/111 83.

Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva městského obvodu Hrabová k návrhu na změnu katastrálního
území uvnitř města a změnu hranice městského obvodu - k.ú. Dubina u Ostravy x k.ú. Hrabová, lokalita ul.
J. Maluchy, V. Košaře x Krmelínská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4690/111 84.

Žádost o vydání předchozího souhlasu s nabytím podzemní stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice
Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4691/111 85.

žádost o prominutí pohledávky s příslušenstvím - J. S. (Věra Válková, místostarostka)

4692/111 86P.

Veřejná zakázka "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" - dodatek č. 1 (Markéta Langrová,
člen rady)

4693/111 87P.

Časový postup ředitelky MŠ Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

4694/111 88P.

Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

4695/111 89P.

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

4696/111 90P.

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4697/111 91P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“ VZ 46.17 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4698/111 92P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava levé kaple na hřbitově v
Ostravě-Zábřehu (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4699/111 93P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení –
pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“ VZ 39.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

4700/111 94P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava ZTI (zdravotně technické
instalace) bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4701/111 95P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Umytí fasád bytových domů a
aplikace hydrof.penetr.nátěru BD Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94, O.-Zábřeh a BD Výškovická
151, O.-Výškovice“ VZ 35.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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4702/111 96P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a dveří v objektu
Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4703/111 97P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a vstupních dveří
Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4704/111 98P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Dodávka vozidla na
oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

4705/111 99P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) - „Dodávka kancelářského nábytku v roce
2017“ VZ 32.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4706/111 100P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4707/111 101P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení a
výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
4708/111 102P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení v
objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
4709/111 103.

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

4710/111 104P. Revitalizace fotbalového areálu Klegova - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)
4711/111 105P. Vyloučení účastníka, zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vyměření společných prostor
bytových domů v majetku SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih pro zajištění úklidu (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4712/111 106P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V.
Košaře 6, Ostrava Dubina“ VZ 24.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
4713/111 107.

Návrh na zřízení oprávnění pro služby přímého bankovnictví u Komerční banky, a.s. pro oprávněné osoby
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

4714/111 108P. Revokace usnesení 4502/107 z 13. 4. 2017 - Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165,
Ostrava-Výškovice - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)
4715/111 109P. Stanovení platu ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace
(Ing. Adam Rykala, člen rady)
4716/111 110.

Úprava nájemních vztahů v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka, z důvodu plánované rekonstrukce
(Markéta Langrová, člen rady)

staženo

44.

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2016 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo

57.

Opakovaná žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu prostor v objektu na ul. Závodní 330/49a, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)
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4609/111
1

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu a převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 118 534
137,08 Kč na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejících účetních období
ukládá
místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit návrh účetní závěrky zastupitelstvu městského obvodu

4610/111
2

Návrh rozpočtových opatření č. 15/2017 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122 o 244 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 300 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 1 556 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 314120 o 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 314121 o 1 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, ORG 31117 o 300 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5213 o 20 tis. Kč
3)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 227 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 51xx o 227 tis. Kč

4611/111
3

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 9
S. M., bytem Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28

4612/111
4

Návrh na uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu
silnice
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení opravy povrchu silnice č. 272/16
/n/2016/Ja se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, v souvislosti s
realizací opravy povrchu silnice III/4787, ul. Výškovická, dle přílohy předloženého materiálu

4613/111
5

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
jmenuje
konkurzní komisi včetně tajemníka komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 příspěvkové organizace v tomto složení :
1) předseda komise - Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise - Ing. Gabriela Tóthová, zástupce zřizovatele
- Mgr. Kazimierz Worek, zástupce ČŠI
- PaedDr. Stanislava Šmídová , zástupce KÚ
- Mgr. Eva Vratislavská, zástupce pedagogických pracovníků školy
- Mgr. Marcela Krištoforyová, zástupce školské rady
- Mgr. Miroslava Folková, odborník v obl.státní správy, organizace a řízení v oblasti
školství
3) tajemník komise - Zuzana Bohmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
ukládá
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starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise
4614/111
6

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 130 055,30
dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4615/111
7

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,
V. Košaře 6, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
108 025,43 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4616/111
8

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy OstravaHrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v
celkové hodnotě Kč 417 722,77 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4617/111
9

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
159 193,40 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4618/111
10

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana
45, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
88 821,76 dle předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace
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4619/111
11

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
rozhodla
o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 735 294,20 dle
předloženého návrhu.
ukládá
likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku
T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

4620/111
12

Účetní závěrka za rok 2016
organizace, IČ 75029821

Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace,
IČ 75029821
schvaluje
rozdělení hospodářskéh výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4621/111
13

Účetní závěrka za rok 2016
organizace, IČ 75029871

Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016
organizace, IČ 75029871
schvaluje

Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4622/111
14

Účetní závěrka za rok 2016
organizace, IČ 75029863

Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, IČ 75029863
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4623/111
15

Účetní závěrka za rok 2016
organizace, IČ 75029839

Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016
organizace, IČ 75029839
schvaluje

Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4624/111
16

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové
organizace, IČ 75029880
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Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové
organizace, IČ 75029880
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4625/111
17

Účetní závěrka za
rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace, IČ 75029855
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace,
IČ 75029855
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4626/111
18

Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, IČ 75029847
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016
organizace, IČ 75029847
schvaluje

Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4627/111
19

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČ 70631786
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace, IČ 70631786
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4628/111
20

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, IČ 70978361
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4629/111
21

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského
1, příspěvkové organizace, IČ 70978352
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČ 701978352
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schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4630/111
22

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČ 70631735
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČ 70631735
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře
závěrky za rok 2016

4631/111
23

a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČ 70631751
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČ 70631751
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4632/111
24

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů15,
příspěvkové organizace, IČ 70944687
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, IČ 70944687
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4633/111
25

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, IČ 70631760
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, IČ 70631760
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4634/111
26

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČ: 70978328
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, IČ 70978328
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
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zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady
závěrky za rok 2016
4635/111
27

Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, IČ 70631743
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4636/111
28

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace, IČ 70944652
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace, IČ 70944652
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4637/111
29

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace, IČ 70978336
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016
příspěvkové organizace, IČ 70978336
schvaluje

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 ,

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4638/111
30

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, IČ 70944628
schvaluje
rozdělení hospodařského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4639/111
31

Účetní závěrka za rok 2016
organizace, IČ 70978344

Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016
organizace, IČ 70978344
schvaluje

Základní školy

Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Marina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
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závěrky za rok 2016
4640/111
32

Účetní závěrka za
rok 2016 Základní školy
organizace, IČ 70978379

Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
IČ 70978379
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4641/111
33

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy
organizace, IČ 70978310

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016
organizace, IČ 70978310
schvaluje

Základní školy

Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4642/111
34

Účetní závěrka za
rok 2016 Základní školy
organizace, IČ 70631778

Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, IČ
70631778
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4643/111
35

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy
organizace, IČ 70978387

Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové

Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016
organizace, IČ 70978387
schvaluje

Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondu dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
4644/111
36

Účetní závěrka za rok 2016 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové
organizace, IČ 70944661
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové organizace,
IČ 70944661
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016
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4645/111
37

Účetní závěrka za rok 2016 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, OstravaHrabůvka, příspěvkové organizace, IČ 73184560
Rada městského obvodu
schvaluje
řádnou účetní závěrku za rok 2016 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvkové organizace, IČ 73184560
schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2016

4646/111
38

Souhlas zřizovatele s pořízením věci na splátky a udělení výjimky
Rada městského obvodu
souhlasí
s pořízením věci na splátky dle "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti
ve školství a kultuře", v části čtvrté , čl. 3, bodu 7. pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci
dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih udělit souhlas Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci s pořízením věci na splátky dle "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým
organizacím, které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění
jeho působnosti ve školství a kultuře", v části čtvrté , čl. 3, bodu 7. dle důvodové zprávy
rozhodla
o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1. pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci za účelem
vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na nákup automobilu formou operativního leasingu
dle důvodové zprávy
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

4647/111
39

Výjimka z počtu dětí
v Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, dle
předloženého návrhu.

4648/111
40

Změna odpisového plánu na rok 2017 příspěvkových organizací,
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

jejichž zřizovatelem je

Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2017
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy
4649/111
41

Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, p. o., o poskytnutí
slevy za pronájem Sportovního centra Dubina
Rada městského obvodu
souhlasí
s bezplatným užíváním Sportovního centra Dubina dne 20. května 2017 Dětským domovem a Školní
jídelnou Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkovou organizací se sídlem Reymontova 2a, OstravaHrabová, IČ: 61989339 za účelem pořádání Florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského
kraje

4650/111
42

Žádost o poskytnutí finančního daru
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s poskytnutím finančního daru spolku Aerobik klub Ostrava z. s., náměstí Slovenského národního povstání
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2012/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 041 70 211 ve výši 20.000 Kč na zajištění chodu Aerobik klubu Ostrava
z. s.
4651/111
43

Žádost o ukončení smluvního vztahu - Smlouva o sdružení zadavatelů
Rada městského obvodu
souhlasí
o ukončení smlouvy o sdružení zadavatelů dle čl. VII, bodu 2, písm. a), uzavřenou s FC Vítkovicemi 1919,
z.s. ze dne 6. 4. 2016
souhlasí
s návrhem dohody o ukončení smlouvy o sdružení zadavatelů s FC Vítkovice 1919, z. s., 30. dubna 560/11,
702 00 Ostrava, IČ: 22881425, DIČ: CZ 2281425
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu této dohody o ukončení smlouvy

4652/111
45

Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Rekonstrukce objektu Kpt.
Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 45 - Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt "Rekonstrukce objektu
Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh“ ze schůze rady k dopracování

4653/111
46

Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Revitalizace ZŠ Kosmonautů
15, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 46 - Přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Revitalizace ZŠ
Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ ze schůze rady k dopracování

4654/111
47

Nájemné za pronájem bytů
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
s účinností od 01.07.2017 u pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih
nezvýšit nájemné
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou o nájmu bytu na byty s dříve tzv. regulovaným nájemným ve
výši 50,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty standardní
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou o nájmu bytu se smluvním nájemným a s nájemným
stanoveným usnesením rady městského obvodu Ostrava-Jih
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou pro byty zvláštního určení a pro byty v bytových domech na ul.
Odborářská 675/68, 676/70, 677/72, 678/74 a na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce
II.
uzavřít s nájemci bytů, kteří tzv. doložku o zvyšování nájemného nemají obsaženu ve smlouvách o nájmu
bytu nebo mají obsaženu tzv. doložku o zvyšování nájemného ve znění doložky o navýšení nájemného o
roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen bez navýšení o 5
procentních bodů, dodatky ke smlouvám o nájmu bytu upravující tzv. doložku o zvyšování nájemného na
pronájem bytu ve znění doložky:
"Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit s účinností od 1.
července každého kalendářního roku, a to formou jednostranného písemného oznámení pronajímatele
doručeného nájemci nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku. Pronajímatel je takto oprávněn
nájemné jednostranně zvýšit nejvíce o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu
spotřebitelských cen za uplynulý rok, vykázaným Českým statistickým úřadem, navýšenou nejvýše o 5
procentních bodů".
dle důvodové zprávy
zmocňuje
s účinností od 01.07.2017
vedoucí úředníky odboru bytového a ostatního hospodářství
1. vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
2. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství
k podpisu dodatků ke smlouvám o nájmu bytů
dle bodu II. tohoto usnesení
dle důvodové zprávy
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4655/111
48

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (T. J.)
Rada městského obvodu
rozhodla
o prominutí poplatku a úroku z prodlení p. T. J., Ostrava-Hrabůvka, ve výši 70% z částky 9.152 Kč, tj.
6.406 Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 2.746 Kč ve
stanovené lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu, dle důvodové
zprávy

4656/111
49

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 29
V. J., Horní 3
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 56
K. P., Pjanovova 13
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 80
F. P., Volgogradská 157a
Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 73
P. R., Výškovická 60
Letecká 24, 1+1, standard, č. b. 1
P. M., Svazácká 19
Zlepšovatelů 52, 1+2, standard, č. b. 1
H. M., Zlepšovatelů 48
Jubilejní 8, 1+2, standard, č. b. 1
P. M., J. Matuška 13
P. Lumumby 23, 1+3, standard, č. b. 7
K. V., Čujkovova 31
B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 33
J. Z., Mitrovická 104, O.-Nová Bělá
Mládeže 12, 1+3, standard, č. b. 4
H. D., Horní 3
Jubilejní 50, 1+3, standard, č. b. 7
Ing. P. M., Jubilejní 73
2) nevybrat uchazeče na pronájem níže uvedeného bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné a
pronájem bytu "výběrovým řízením za smluvní nájemné" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 12
Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 13
Čujkovova 31, standard, 0+1, č. b. 15
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, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Čujkovova 5, 1+2, standard, č. b. 8
B. G., Zlepšovatelů 34
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
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Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 65
O. Z., Krakovská 24
F. Formana 47, 0+2, standard, č. b. 20
Ing. D. S., Zlepšovatelů 54
Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 51
J. J., Edisonova 15
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
IV.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
F. P., Volgogradská 2373/157a, č. b. 4
J. J., Edisonova 377/15, č. b. 4
4657/111
50

Pronájem garáže č. 3 v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garáže č. 3 o výměře 17, 44 m2 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 1326, který je součástí pozemku parc. č. st. 1286 v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Oráčova č. or. 1, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s
výší měsíčního nájemného 1.200 Kč vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, dle důvodové
zprávy.

4658/111
51

Pronájem garážového stání č.5 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 271/47, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garážového stání č. 5 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeném
Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 271, který je součástí pozemku parc. č. 71/109 v k.ú. Dubina u
Ostravy, na ul. Fr. Formana č. or. 47, Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s
výší měsíčního nájemného 815 Kč včetně DPH, s účelem užívání garážování motorového vozidla, panu M.
K., bytem Markova 2932/32, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy.

4659/111
52

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Disable z.s. v bytovém domě na ul. Fr. Formana
277/28, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku Disable z.s., IČ: 05531403, jejímž jednatelem je pan Hynek
Benýšek, v bytové jednotce č. 15 v bytovém domě č. p. 277 umístěném na pozemku parc. č. 110/83 v k.ú.
Dubina u Ostravy, na ul. Fr. Formana č. or. 28, Ostrava-Dubina, jejíž společnými nájemci jsou pan H. B., a
paní R. B..
Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla spolku po dobu trvání nájemního vztahu pana H. B. a paní
R. B. k dané bytové jednotce a za podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v místě sídla spolku.

4660/111
53

Ukončení nájmu bytu, pronájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
Č. M., Čujkovova 1715/23, č. b. 78
O. M., M. Fialy 248/1, č. b. 27
Ch. Z., Vaňkova 1010/46, č. b. 3
F. R., Horní 679/29, č. b. 21
R. I., Edisonova 404/5, č. b. 2
M. J., Výškovická 446/151, č. b. 26
K. P., Jubilejní 359/62, č. b. 2
M. S., F. Formana 274/53, č. b. 12
II.
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy
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V. Jiřikovského 168/29, 1+2, standard, č. b. 10
Ing. W. L., F. Formana 271/47
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
Ing. W. L., F. Formana 271/47, č. b. 23
4661/111
54

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2,3 občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy
J. P., Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina, č. b. 20

4662/111
55

Žádost o prodloužení lhůty ke splnění povinnosti budoucího nájemce (Ladislav Sumraj)
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost pana Ladislava Surmaje, IČ: 75389100, se sídlem na ul. Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský Les, o
prodloužení lhůty ke splnění povinnosti budoucího nájemce požádat stavební úřad o změnu účelu užívání u
nebytového prostoru o výměře 97,25 m2 v bytovém domě č. p. 2060, který je součástí pozemku parc. č. st.
2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Rodimcevova č. or. 20, Ostrava-Zábřeh,
rozhodla
uzavřít s panem Ladislavem Surmajem, IČ: 75389100, se sídlem na ul. Vaňkova 1011/48, Ostrava-Bělský
Les, dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 012/2017/OBH ze dne
06.02.2017 na nebytový prostor o výměře 97,25 m2 v bytovém domě č. p. 2060, který je součástí pozemku
parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Rodimcevova č. or. 20, Ostrava-Zábřeh, kterým se
prodlouží lhůta ke splnění povinnosti budoucího nájemce požádat stavební úřad o změnu účelu užívání u
předmětného prostoru, a to o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

4663/111
56

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy
Břenkova 2974/7, 1+3, standard, č. b. 53
R. P., Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh
Vlasty Vlasákové 966/2, 1+2, standard, č. b. 13
R. V., Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les

4664/111
58

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Vl. Vlasákové 966/2, O.-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu prostor o výměře 66,42 m2 v bytovém domě ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 966, který je součástí pozemku parc. č. 143 v k.ú. Dubina u
Ostravy, na ul. Vlasty Vlasákové č. or. 2, Ostrava-Bělský Les, panu Milanu Kurincovi, IČ: 65490428, se
sídlem Dr. Martínka 1138/9, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší
nájemného 380 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako kancelář,
II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě o právu provést stavbu s panem Milanem
Kurincem, IČ: 65490428, se sídlem Dr. Martínka 1138/9, Ostrava-Hrabůvka, z důvodu vyřizování změny
účelu užívání v rozsahu předloženého návrhu,
dle důvodové zprávy.

4665/111
59

Ukončení pronájmu nebytového prostoru v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh a
žádost o prominutí nájemného za část II. čtvrletí r. 2017
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 1 m2 v objektu občanské vybavenosti č. p. 2948, který je
součástí pozemku par. č. st. 4591, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. or. 1, Ostrava-Zábřeh, s
nájemcem Automaty Kavamat Vending s.r.o., IČ: 27807703, se sídlem V Kolonii 42, Košatka, 739 23 Stará
Ves nad Ondřejnicí, a to dohodou ke dni 31. 5. 2017
rozhodla
o neprominutí nájemného ve výši 1.218,- vč. DPH za období od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017 za pronájem
prostor sloužících podnikání o výměře 1 m2 v objektu občanské vybavenosti č. p. 2948, který je součástí
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pozemku par. č. st. 4591, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. or. 1, Ostrava-Zábřeh, nájemci
Automaty Kavamat Vending s.r.o., IČ: 27807703, se sídlem V Kolonii 42, Košatka, 739 23 Stará Ves nad
Ondřejnicí, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih, Bc. Martina Bednáře, k podpisu dohody.
4666/111
60

Zveřejnění záměru na změnu účelu užívání v prostoru na ul. Gurťjevova 459/11, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
se stavebními úpravami a změnou účelu užívání místnosti č. 125 o výměře 15,01 m2, která se nachází v I.
nadzemním podlaží objektu č. p. 459, který je součástí pozemku parc. č. st. 2024 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
na ul. Gurťjevova č. or. 11, Ostrava-Zábřeh, pronajaté obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic
Ondrášek, o.p.s., IČ: 26850176, se sídlem Gurťjevova č. or. 11, Ostrava-Zábřeh, a to ze skladu pomůcek na
paliativní ambulanci s nastaveným objednávkovým systémem, za podmínek stanovených technikem odboru
BH v rozsahu dle důvodové zprávy,
rozhodla
o zveřejnění záměru na změnu účelu užívání místnosti č. 125 o výměře 15,01 m2, která se nachází v I.
nadzemním podlaží objektu č. p. 459, který je součástí pozemku parc. č. st. 2024 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
na ul. Gurťjevova č. or. 11, Ostrava-Zábřeh, a to ze skladu pomůcek na paliativní ambulanci s nastaveným
objednávkovým systémem, s výši nájemného 166,16 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou, dle důvodové zprávy.

4667/111
61

Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/13 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
o budoucím úplatném převodu jednotky číslo 1440/13 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21, OstravaHrabůvka spolu s podílem na společných částech domu a pozemku p.č. st. 1182 ve výši 3742/235999, v k.
ú. Hrabůvka, obec Ostrava
budoucí kupující:
V. M., bytem Klegova 1440/21, Ostrava - Hrabůvka
Klegova 21
jednotka číslo: 1440/13
podíl na společných částech domu a pozemku: 3742/235999
cena podílu pozemku: 3412 Kč
kupní cena bytové jednotky: 201 518 Kč
kupní cena celkem: 204 930 Kč
a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

4668/111
62

Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dohody o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih pod garážemi v cizím vlastnictví ve znění příloh tohoto materiálu s:
1.
J. K., bytem Nálepkova 888/25, Ostrava-Poruba z důvodu bezesmluvního užívání pozemku p.č.st. 2421
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny za období 26.10.2015 do 21.4.2016 za částku ve výši 419 Kč
2.
M. M., bytem Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka z důvodu bezesmluvního užívání poloviny
pozemku p.č.st. 2347 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny za období od 25.7.2014 do 2.12.2015 za
částku ve výši 581 Kč
3.
Slezskou diakonií, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562 z důvodu
bezesmluvního užívání poloviny pozemku p.č.st. 2347 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny za
období od 25.7.2014 do 2.12.2015 za částku ve výši 581 Kč

4669/111
63

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o o nájmu nemovitosti č. 7/014/384/13/Ulr ze dne 11.9.2013, uzavřenou za účelem
provozování stávajícího novinového stánku, bez prodeje alkoholických nápojů, na části pozemku p.p.č.
654/157 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, paní Karolině
Pernické, IČ: 72562480, bytem Kotlářova 2422/7, 700 30 Ostrava – Zábřeh a
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi z nájmu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
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4670/111
64

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby vjezdu o výměře 12,1 m2 na části pozemku p.p.č. 574/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih a
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 574/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,1 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava
- Jih, manželům B. a L. Š., bytem Smrčkova 796/10, 700 30 Ostrava - Výškovice, za účelem umístění a
užívání vjezdu, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

4671/111
65

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická – restaurační zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, společnosti MOPAS CZ, s.r.o., IČ 26823608, se sídlem U Zvonice 6/1, Proskovice, 724 00
Ostrava, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a
ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2, tj. 320,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

4672/111
66

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 1 bm včetně umístění
přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem „O-Hrabůvka, Dr. Martínka, NNk“, pod povrchem části
pozemku p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 468/1 ostatní
plocha, silnice v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky NN v délce cca 1 bm včetně přípojkové skříně v
rámci stavby pod názvem „O-Hrabůvka, Dr. Martínka, NNk“ ve prospěch společnosti 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 podzemní kabelové přípojky NN a za úhradu 1.000,- Kč +
zákonná sazba DPH za umístění přípojkové skříně
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN včetně přípojkové
skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2019 uzavřít se 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 tohoto
materiálu

4673/111
67

Souhlas vlastníka pozemku se změnou dočasnosti stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská
x Rudná
Rada městského obvodu
nesouhlasí
se změnou dočasnosti stavby bez čp/če (čerpací stanice na propan butan) ve vlastnictví společnosti PERMON,
spol. s r. o., IČ: 47974877, se sídlem Rudná 1124/32, Vítkovice, 703 00 Ostrava, stojící na pozemku st.p.č.
6171 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Plzeňská, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, ze stavby dočasné na stavbu
trvalou

4674/111
68

Stanovisko k prodeji nesvěřeného pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
doporučuje
vydat souhlasné stanovisko k prodeji pozemku p.p.č. 116 zahrada o výměře 420 m2 ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih Českomoravské myslivecké
jednotě, z.s. - okresnímu mysliveckému spolku Ostrava, IČ: 67777511, se sídlem Starobělská 461/103,
Zábřeh, 700 30 Ostrava
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4675/111
69

Stanovisko k prodeji pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek st.p.č. 6558
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih pod částí stavby občanské vybavenosti
č.p. 3043 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská 38

4676/111
70

Stanovisko k záměru prodeje a záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Říční
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemku p.p.č.
833/7 ostatní plocha, ostatní komunikace rozděleného dle geometrického plánu č. 3366-249/2016 a nově
označené jako p.p.č. 833/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m² a p.p.č. 833/23 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Říční, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy
rozhodnout o záměru města prodat uvedené části pozemku a
rozhodla
o záměru pronájmu částí pozemku p.p.č. 833/7 ostatní plocha, ostatní komunikace rozděleného dle
geometrického plánu č. 3366-249/2016 a nově označené jako p.p.č. 833/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 181 m² a p.p.č. 833/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m² v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ulice Říční, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku jako oplocené zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

4677/111
71

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
270/4 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 8,5 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice U Nové školy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

4678/111
72

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, svěřených a
nesvěřených městskému obvodu Ostrava - Jih - doplnění
Rada městského obvodu
doplňuje
své usnesení č. 2918/72 ze dne 16.6.2016 a
vydává
souhlasné stanovisko ke směně pozemků p.p.č. 612/118 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 680/5 ostatní
plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nesvěřených městskému obvodu Ostrava – Jih a p.p.č. 455/110
ostatní plocha, dráha a p.p.č. 455/176 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené městskému
obvodu Ostrava – Jih a p.p.č. 937 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Hrabůvka, nesvěřený městskému
obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví Dopravního podniku města Ostravy a.s., IČ: 61974757, Poděbradova
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

4679/111
73

Umístění reklamních zařízení na protihlukové stěně, ul. Plzeňská
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/193/08/Bie ze dne 27.6.2008 ve znění dodatků č. 1 až 7,
uzavřenou s Bc. Veronikou Pustějovskou Justovou, IČ: 71802941, se sídlem Kadláčkova 1019/9, 742 21
Kopřivnice, za účelem umístění reklamních zařízení na protihlukové stěně, umístěné na části pozemku
parc.č. 3818/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Stará Bělá, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih
a
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi z nájmu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

4680/111
74

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská – restaurační
zahrádka
Rada městského obvodu
rozhodla
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nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 85 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky
4681/111
75

Záměr na pronájem podílů na pozemku pod bytovým domem Jandova 2998/14, Zimmlerova
2998/27 a Zimmlerova 3000/25 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu podílů o celkové velikosti 384780/432653 na pozemku parc.č.st. 4656 o výměře 734
m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih odpovídající výši spoluvlastnických podílů příslušejících k jednotkám
číslo jednotky
2998/1
2998/2
2998/4
2998/5
2998/6
2998/7
2998/8
2998/9
2998/11
2998/12
2998/14
2998/15
2998/16
2998/17
2998/18
2998/19
2998/20
2998/21
2998/22
2998/23
2999/1
2999/2
2999/3
2999/4
2999/5
2999/6
2999/7
2999/8
2999/9
2999/10
2999/11
2999/13
2999/14
2999/15
2999/16
2999/17
2999/19
2999/21
2999/22
2999/23
3000/1
3000/2
3000/3
3000/4
3000/5
3000/6
3000/8
3000/9
3000/10
3000/11
3000/12
3000/13
3000/14
3000/15
3000/16
3000/17
3000/18
3000/19
3000/20
3000/22
3000/23

podíl
6360/432653
8597/432653
4517/432653
7469/432653
6360/432653
4517/432653
7469/432653
6360/432653
7469/432653
6360/432653
7469/432653
6360/432653
4517/432653
7469/432653
6360/432653
4517/432653
7469/432653
6360/432653
4517/432653
7469/432653
6987/432653
8115/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
8115/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
6987/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653
4531/432653
6987/432653

m2
10,79
14,58
7,66
12,67
10,79
7,66
12,67
10,79
12,67
10,79
12,67
10,79
7,66
12,67
10,79
7,66
12,67
10,79
7,66
12,67
11,85
13,77
11,85
7,69
11,85
11,85
7,69
11,85
11,85
7,69
11,85
7,69
11,85
11,85
7,69
11,85
7,69
11,85
7,69
11,85
11,85
13,77
11,85
7,69
11,85
11,85
11,85
11,85
7,69
11,85
11,85
7,69
11,85
11,85
7,69
11,85
11,85
7,69
11,85
7,69
11,85

za účelem užívání pozemku pod bytovým domem na ul. Jandova č.p. 2998/č.or. 14, Zimmlerova č.p.
2998/č.or. 27 a Zimmlerova č.p. 3000/č.or. 25, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
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4682/111
76

Záměr na pronájem 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 p.č.st. 1987/4, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2. pozemek p.č.st. 1987/9, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
3. část pozemku p.č.st. 2086/2, zast. pl. o výměře 15,56 m2 (celková výměra 210 m2), odpovídající 1/3
výše spoluvlastnického podílu o velikosti 4275/19230 příslušejícího k jednotce 8888/3 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita ul. Gerasimovova
4. pozemek p.č.st. 2492, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

4683/111
77

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronájmu pozemků parc.č.st. 4711 o výměře 32 m2, p.p.č. 42/7 o výměře 111 m2 a p.p.č. 42/8 o
výměře 36 m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Horymírova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání parc.č.st. 4711 pod stavbou garáže a p.p.č.
42/7 a 42/8 jako zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

4684/111
78

Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 411/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 210 m² v k.ú. Hrabůvka, ul.
Tlapákova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání jako pozemku ke sportovnímu zařízení provozovanému v prostorách budovy č.p. 1639, objektu
občanské vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 1466/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka na ulici Tlapákova 17A (zajištění parkování a sportovních aktivit) na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

4685/111
79

Zrušení usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih č. 0183/5 ze dne 3.9.2015
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 0183/5 ze dne 3.9.2015 ve věci záměru prodeje
zastavěného pozemku p.č.st. 1471 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m², jehož součástí je stavba objekt bydlení č.p. 1357 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Jedličkova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

4686/111
80

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, Dopravní podnik Ostrava a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem
pozemků p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 1079/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih o celkové výměře 10 m², za
účelem umístění trakčních stožárů, o celkové výměře 10 m², ve prospěch společnosti Dopravní podnik
Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za celkovou
úplatu 5.000 Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování trakčních stožárů, a to vše v rozsahu vyznačeným geometrickými plány
č. 3334-221f/2016 a č. 3334-221g/2016.
rozhodla
uzavřít se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, 702 00 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4687/111
81

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení plynárenského zařízení, v celkové délce 6,65 bm ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ:
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 4.500 Kč + zákonná
sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
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plánem č. 3363-6/2017.
rozhodla
uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
4688/111
82

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
623/80 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 623/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1426 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 1432/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
telekomunikačního vedení, v celkové délce 986,67 m, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, se
sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava, za celkovou úplatu 315.608 Kč + zákonná sazba
DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č.2726-506/2011, č. 3035-514/2014, č. 2932-838/2012, č. 3198-245/2014.
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČ:25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava,
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

4689/111
83

Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva městského obvodu Hrabová k návrhu na změnu
katastrálního území uvnitř města a změnu hranice městského obvodu - k.ú. Dubina u Ostravy x
k.ú. Hrabová, lokalita ul. J. Maluchy, V. Košaře x Krmelínská
Rada městského obvodu
žádá
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová o vydání předchozího souhlasu k návrhu na změnu katastrálního
území uvnitř města a změnu hranice městských obvodů - pozemků:
v katastrálním území k.ú. Hrabová – ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih:
parc.č. 31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 684 m2,
parc.č. 34/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2,
parc.č. 34/10 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1597 m2,
parc.č. 34/11 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 747 m2,
parc.č. 34/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1053 m2,
parc.č. 34/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2,
parc.č. 34/15 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 210 m2,
parc.č. 34/16 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1000 m2,
parc.č. 34/17 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3336 m2,
parc.č. 34/18 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 251 m2,
parc.č. 34/20 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1948 m2,
parc.č. 34/21 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2,
na území k.ú. Hrabová – ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Hrabová:
parc.č. 34/12 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2,
parc.č. 107/2 – trvalý travní porost - ZPF o výměře 76 m2,
parc.č. 107/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m2,
parc.č. 107/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2,
na území k.ú. Hrabová – ve vlastnictví Veolia Energie ČR, a.s.:
parc.č. 34/19 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 88 m2
se všemi součástmi a příslušenstvím, které by se po navrhované změně staly součástí katastrálního území
Dubina u Ostravy

4690/111
84

Žádost o vydání předchozího souhlasu s nabytím podzemní stavby v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Patrice Lumumby
Rada městského obvodu
žádá
v souladu s čl. 7. odst. (3) písm. c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut
města Ostravy, o vydání předchozího souhlasu rady města k nabytí podzemní stavby o výměře cca 110 m2,
umístěné pod povrchem pozemku p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

4691/111
85

žádost o prominutí pohledávky s příslušenstvím - J. S.
Rada městského obvodu
rozhodla
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prominout pohledávku s příslušenstvím
pí J. S., ve výši 5 670,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného za užívání části pozemku p. č. st.
854/11, k. ú. Hrabůvka, LV č. 136,
dle důvodové zprávy
4692/111
86P

Veřejná zakázka "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním znaku městského obvodu na fasádu objektu na ul. Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh, který je
užíván Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh v rozsahu dle přiloženého grafického návrhu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1099/2016/OBH ze dne 27.10.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem
Ing. Miroslavem Pytlem, IČ: 18110592, se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
kterým se mění cena díla z důvodu realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu
Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 786 332,06 Kč bez DPH a současně se mění termín
provedení díla uvedený v čl. V. odst. 2 na 62 kalendářních dnů, dle důvodové zprávy
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1099/2016/OBH ze dne 27.10.2016 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády v objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 18. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1099/2016/OBH ze dne 27.10.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 22. 05. 2017
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/1099/2016/OBH ze dne 27.10.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava fasády objektu
Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 25. 05. 2017

4693/111
87P

Časový postup
organizace

ředitelky

MŠ

Harmonie

Ostrava-Hrabůvka,

Zlepšovatelů

27,

příspěvkové

Rada městského obvodu
bere na vědomí
časový postup ředitelky Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, který je v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru.
4694/111
88P

Jmenování ředitele
organizace

Základní

školy

Ostrava-Dubina,

Františka

Formana

45,

příspěvkové

Rada městského obvodu
jmenuje
Mgr. Ludmilu Večerkovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, příspěvkové organizace s účinnosti od 15.5.2017
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu
4695/111
89P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se
"Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih", dle důvodové zprávy

4696/111
90P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu
K-TRIO"
Rada městského obvodu
rozhodla
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o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 40.17 Zpracování projektové dokumentace na "Rozšíření
VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v
návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle části
III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 40.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 27. 07. 2017
4697/111
91P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Oprava elektroinstalace
společných a sklepních prostor domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“ VZ 46.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 46.17 na stavební práce "Oprava
elektroinstalace společných a sklepních prostor domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh“ dle § 27 písm. b) v
návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a oddílu B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Tereza Pustelníková, Dis., odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 46.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 21. 08. 2017
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4698/111
92P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava levé kaple na
hřbitově v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 52.17 "Oprava
levé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Jitka Děrkasová, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 52.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

4699/111
93P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního
zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“ VZ 39.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 39.17 „Oprava
sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřená vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., oddělení školství a kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Renáta Kroupová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 39.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 03. 07. 2017
4700/111
94P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava ZTI (zdravotně
technické instalace) bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 42.17 "Oprava ZTI
bytového domu Velflíkova 12 a Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Hana Staňková, vedoucí oddělení ekonomického a přípravy veřejných zakázek odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 42.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

4701/111
95P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - ,,Umytí fasád bytových
domů a aplikace hydrof.penetr.nátěru BD Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94, O.-Zábřeh
a BD Výškovická 151, O.-Výškovice“ VZ 35.17
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 35.17 na stavební práce ,,Umytí
fasád bytových domů a aplikace hydrof.penetr.nátěru BD Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94,
O.-Zábřeh a BD Výškovická 151, O.-Výškovice“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Tereza Pustelníková, Dis., odbor investiční
3. Ing. Radomíra Marenczoková, Dis., oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
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ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 35.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 07. 2017
4702/111
96P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a dveří v
objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 14.17 "Výměna
oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Roman Knopp, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 14.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

4703/111
97P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oken a
vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 43.17 "Výměna
oken a vstupních dveří Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Roman Knopp, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
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3. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 43.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017
4704/111
98P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Dodávka
vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu k
nadlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 08.17 "Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů včetně
kontejnerů" o vyloučení účastníků:
- FORNAL trading s.r.o., sídlem Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny, IČO: 26229650 dle § 48 odst. 3 zákona,
- SIMED s.r.o., sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 64827496 dle § 48 odst. 3
zákona.
rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 08.17 "Dodávka vozidla na oddělený sběr
a svoz odpadů včetně kontejnerů" a o uzavření kupní smlouvy u této nadlimitní veřejné zakázky s
dodavatelem HANES s.r.o., se sídlem U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5, IČO: 26131919 za
nabídkovou cenu Kč 3.420.000,00 bez DPH a lhůtou dodávky do 15 kalendářních týdnů od nabytí účinnosti
smlouvy
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
VZ 08.17 Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů
Termín: 19. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
VZ 08.17 Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů
Termín: 26. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky VZ 08.17 Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů
Termín: 02. 06. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 08.17 Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů
včetně kontejnerů
Termín: 16. 06. 2017

4705/111
99P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) - „Dodávka kancelářského
nábytku v roce 2017“ VZ 32.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 32.17 „Dodávka kancelářského nábytku v
roce 2017“ o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a o uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným
dodavatelem: Roman Lébl, se sídlem Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 72182881 za nabídkovou cenu
456.700,00 Kč bez DPH a za jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 přiloženého závazného návrhu rámcové
kupní smlouvy s finančním limitem ve výši 578.512,00 Kč bez DPH a dobou čerpání do 31. 12. 2017 podle
toho, která skutečnost nastane dříve
ukládá
Ing. Radimu Navrátilovi, vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky VZ 32.17 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2017“.
Termín: 22. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky VZ 32.17 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2017“.
Termín: 29. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky VZ 32.17 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2017“
Termín: 01. 06. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové kupní smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na dodávky VZ 32.17 „Dodávka kancelářského nábytku v roce 2017“.
Termín: 16. 06. 2017
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4706/111
100P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vývoz, vyčištění a návoz písku do
pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na služby VZ
31.17 "Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017" a o
uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava - Stará Bělá, IČO: 25857614, za nabídkovou cenu Kč
980,00 bez DPH za vývoz a vyčištění 1 m3 písku z pískovišť a za nabídkovou cenu Kč 930,00 bez DPH za
návoz, uložení a urovnání do roviny 1 m3 písku do pískovišť s dobou trvání smlouvy do vyčerpání finančního
limitu ve výši 800 tis. Kč bez DPH, nebo do uplynutí doby, tj do 15. 10. 2017, podle toho, která skutečnost
nastane dříve
ukládá
Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 31.17
"Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 19. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na služby VZ 31.17
"Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 24. 05. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky
malého rozsahu na služby VZ 31.17 "Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 26. 05. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na služby VZ 31.17 "Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu
Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 02. 06. 2017

4707/111
101P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního
zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 48.17 "Oprava
sociálního zařízení a výměna PVC v objektu P. Lumumby 2444, Ostrava-Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 48.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017

4708/111
102P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního
zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice
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Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 49.17 "Oprava
sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 49.17 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 29. 06. 2017
4709/111
103

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu
a) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
b) souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 bez výhrad
c) schválit závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
d) schválit blokaci finančních prostředků v objemu 195 602 390,99 Kč pro účely financování domovního a
bytového fondu
ukládá
místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za
rok 2016 zastupitelstvu městského obvodu

4710/111
104P

Revitalizace fotbalového areálu Klegova - dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1220/2016/INV ze dne 5. 12. 2016 na veřejnou
zakázku "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" se zhotovitelem EUROGREEN CZ s.r.o., se sídlem Náměstí
Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO: 646 51 959, kterým se na základě Dohody o ukončení smlouvy o
sdružení zadavatelů na tuto zakázku, stává jediným zadavatelem Statutární město Ostrava, Prokešovo
náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, Příjemce Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 OstravaHrabůvka.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/1220
/2016/INV.
Termín: 30. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/1220/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 19. 04. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
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Prověřit návrh dodatku č. 2 k SoD agendové číslo S/1220/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 22. 05. 2017
4711/111
105P

Vyloučení účastníka, zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Vyměření
společných prostor bytových domů v majetku SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih pro zajištění
úklidu
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu na veřejnou zakázku na služby VZ 28.17 "Vyměření společných prostor bytových domů v
majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu" o vyloučení účastníka Petr
Lorenc, Mňukova 3022/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 73032158, z důvodů uvedených v předložené
důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky na služby VZ 28.17 "Vyměření společných prostor bytových domů
v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih pro zajištění úklidu" z důvodu, že po posouzení
nabídek zůstala v soutěži jediná nabídka č. 1 účastníka GEODROM s.r.o., která svou nabídkovou cenou Kč
2.979.200,00 bez DPH přesáhla zákonný limit pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby ve výši
Kč 2 mil. bez DPH.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony k vyloučení účastníka a zrušení této veřejné zakázky na služby VZ 28.17
"Vyměření společných prostor bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
pro zajištění úklidu"
Termín: 19. 05. 2017

4712/111
106P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna oken v tělocvičnách
ZŠ V. Košaře 6, Ostrava Dubina“ VZ 24.17
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení VZ 24.17 „Výměna oken v tělocvičnách ZŠ V. Košaře 6, Ostrava Dubina“ z důvodů uvedených v
přiložené důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 24.17 vyplývající z usnesení
Termín: 18. 05. 2017

4713/111
107

Návrh na zřízení oprávnění pro služby přímého bankovnictví u Komerční banky, a.s. pro
oprávněné osoby
Rada městského obvodu
souhlasí
s nastavením oprávnění ke službám přímého bankovnictví k účtům zřízeným u Komerční banky, a.s., se
sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 oprávněným osobám, ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2
předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu přiložených dokumentů "Příkaz k administraci"

4714/111
108P

Revokace usnesení 4502/107 z 13. 4. 2017 - Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická
165, Ostrava-Výškovice - dodatek č. 1
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 4502/107 ze dne 13. 4. 2017 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0951
/2016/INV
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0951/2016/INV na veřejnou zakázku
"Regenerace ŠJ + ŠD při ZŠ Srbská, ul. Výškovická 165, Ostrava-Výškovice" se zhotovitelem BDSTAV
MORAVA s.r.o., IČO: 26807947, kterým se stanovuje termín dokončení prací a dodávek do 20. 5. 2017.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0951
/2016/INV.
Termín: 17. 05. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S/0951/2016/INV na výše uvedenou zakázku.
Termín: 15. 05. 2017
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4715/111
109P

Stanovení platu ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace
Rada městského obvodu
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního
a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih", plat ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana
45, příspěvkové organizace Mgr. Ludmile Večerkové s účinnosti od 15.5.2017
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc.Martina Bednáře k podpisu platového výměru

4716/111
110

Úprava nájemních vztahů v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka, z důvodu plánované
rekonstrukce
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o uzavření dodatků k nájemním smlouvám v rozsahu dle předloženého vzorového návrhu u nájemců
objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku, zast. plocha a nádvoří, parc.
č. st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka,:
- společnosti Chutě života, s.r.o., IČ: 24813753, se sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, nájemní
smlouva č. 8/032/091/12 ze dne 11.06.2012, ve znění dodatků, o celkové výměře 572,77 m2, za účelem
provozování coworkingového centra pro ženy, s výší nájemného 261,52 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- paní Ingrid Fabiánové, IČ: 62264371, se sídlem Kaminského 567/21, Ostrava-Nová Bělá, nájemní smlouva
č. 2/b/032/91/99 ze dne 12.03.1999, ve znění dodatků, o celkové výměře 173,62 m2, za účelem
provozování fotoateliéru, s výší nájemného 1.062,33 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou,
- paní Šárky Hájkové, IČ: 65484622, se sídlem Zdeňka Bára 113/2, Ostrava-Dubina, nájemní smlouva č.
309/2016/OBH ze dne 06.01.2017, o celkové výměře 175,90 m2, s účelem užívání jako prodejna květinová síň, s výši nájemného 1.606,17 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Martina Bilského, IČ: 69212091, se sídlem Horní 1478/86, Ostrava-Hrabůvka,nájemní smlouva č.
8/032/023/16, ze dne 01.02.2016, ve znění dodatků, o celkové výměře 83,95 m2, s účelem užívání jako
provozovna solárního studia a kadeřnictví, s výší nájemného 1.409,80 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Luďka Kreisse, IČ: 10633472, se sídlem Mitrovická 163/291, Ostrava-Stará Bělá, nájemní smlouva č.
2/b/014/639/04 ze dne 10.09.2004, ve znění dodatků, o celkové výměře 175,70 m2, za účelem užívání jako
půjčovna strojů a nářadí a prodejna železářství a vodoinstalačního materiálu, s výší nájemného 822,60
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Reného Matěje, IČ: 66944716, se sídlem U Zvonice 6/1, Ostrava-Proskovice, nájemní smlouva č.
8/032/124/14 ze dne 29.09.2014, ve znění dodatků, o celkové výměře 225,32 m2, za účelem provozování
kadeřnického, solárního a saunového salonu, s výší nájemného 1.713 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- pana Pavla Fraise, IČ: 10630066, se sídlem Mitrovická 106/473, Ostrava-Nová Bělá, nájemní smlouva č.
2/b/032/16/94 ze dne 08.12.1993, ve znění dodatků, o celkové výměře 347 m2, s účelem užívání jako
prodejna nábytku a čalounická dílna, s výší nájemného 1.062,33 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou,
- společnosti Startronic - luna s.r.o., IČ: 27846741, se sídlem Truhlářská 710/2A, Ostrava-Kunčice, nájemní
smlouva č. 8/032/056/16 ze dne 01.03.2016, o celkové výměře 736,64 m2, s účelem užívání jako
společensko-zábavní centrum a restaurace, s výší nájemného 1.409,80 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
- podniku Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha, nájemní smlouva č.
2/b/032/5/96 ze dne 11.01.1996, ve znění dodatků, o celkové výměře 168,80 m2, za účelem umístění a
provozování pošty, s výší nájemného 503,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- společnosti Chronos hodiny - klenoty, s.r.o., IČ: 27792595, se sídlem Blodkova 143/24, Ostrava-Hulváky,
nájemní smlouva č. 8/014/1691/08 ze dne 29.09.2008, ve znění dodatků, o celkové výměře 35,40 m2, s
účelem užívání jako prodejna s klenoty a hodinami, s výší nájemného 1.331,31 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
- paní Radky Novobílské, IČ: 44735294, se sídlem Závodní 924/39, Ostrava-Hrabůvka, nájemní smlouva č.
2/b/032/107/95 ze dne 01.07.1995, ve znění dodatků, o celkové výměře 615,27 m2, za účelem užívání jako
prodej a výroba cukrovinek, oprava obuvi, fit centrum, s výši nájemného 1.081,98 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, nájemní smlouva č. 2/b/032/108/95 ze dne 01.07.1995, ve znění
dodatků, o celkové výměře199,05 m2, za účelem provozování pizzerie, s výší nájemného 1.011,46
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
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- společnosti Concordia spol. s.r.o., IČ: 19012195, se sídlem Prokopa Velikého 197/29, Ostrava-Vítkovice,
nájemní smlouva č. 2/b/032/194/2000 ze dne 16.06.2000, ve znění dodatků, o celkové výměře 66,20 m2, s
účelem užívání jako místa pro pohřební služby, s výší nájemného 1.297,74 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou,
II. pro případ, že nájemce nebude souhlasit s uzavřením dodatku, že bude návrh dodatku nájemní smlouvy
MOb Ostrava-Jih výpovědi z nájmu nebytového prostoru s tříměsíční výpovědní lhůtou,
III. pro případ, že nájemce nevyklidí nebytový prostor dle podmínek dodatku, že nájemní smlouva zanikne
prvním dnem po uplynutí lhůty k vyklizení nebytového prostoru,
IV. o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru o výměře 151,66 m2 v objektu č. p. 1492, stavba
občanského vybavení, který je součástí pozemku, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 1800/9 v k.ú.
Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka, paní Vladimíře Vysocké, IČ: 62259652, se sídlem Josefa
Kotase 1181/13, Ostrava-Hrabůvka,
V. o ukončení nájemní smlouvy č. 8/032/196/12 ze dne 24.01.2013, ve znění dodatků, na prostor o výměře
3 m2 v objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku, zast. plocha a nádvoří,
parc. č. st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka uzavřené za účelem instalace
bannerové reklamy s nájemcem společností Chutě života, s.r.o., IČ: 24813753, se sídlem Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka, dohodou ke dni 31.08.2017,
VI. o podání výpovědi z výpůjčky části stěnové plochy o rozměrech 1,45 m x 7,00 m za účelem umístění
mozaikového obrazu na objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, který je součástí pozemku, zast.
plocha a nádvoří, parc. č. st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. or. 55, Ostrava-Hrabůvka, spolku
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka Ostrava, IČ: 68308892, se
sídlem Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy.
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