1 z 18

about:blank

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 12. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 26. 3. 2015 10:00

(usn. č. 0497/12 - usn. č. 0546/12)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: Věra Válková, místostarostka

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

31.3.2015 10:09

about:blank

Přehled usnesení 12. schůze Rady městského obvodu, ze dne 26. 3. 2015 10:00
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č. usn.

č.
m.

Název materiálu

0497/12

1.

Návrh na rozpočtová opatření č. 1-7 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0498/12

3.

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0499/12

4.

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0500/12

5.

Pronájem volných míst v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0501/12

6.

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

0502/12

7.

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A4 ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U Studia, za účelem umístění
nabídky kamenických služeb (Věra Válková, místostarostka)

0503/12

8.

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A5 ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U Studia, za účelem umístění
nabídky kamenických služeb (Věra Válková, místostarostka)

0504/12

9.

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0505/12

10.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova
100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0506/12

11.

Přerušení provozu mateřské školy Rezkova, Ostrava-Zábřeh, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0507/12

12.

Výjimka z počtu dětí v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0508/12

13.

Změna odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0509/12

14.

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2015 (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

0510/12

15.

Krátkodobá výpůjčka prostor G-centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě-Zábřehu (Markéta Langrová, člen
rady)

0511/12

16.

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

0512/12

17.

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

0513/12

18.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0514/12

19.

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, zveřejnění záměru na pronájem (Markéta
Langrová, člen rady)

0515/12

20.

Uzavření dodatků k dohodám a nájemním smlouvám s obecným zněním DPH (Markéta Langrová, člen
rady)

0516/12

21.

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0517/12

22.

Uzavření smlouvy o ubytování, návazné bydlení, pronájem bezbariérového bytu, uzavření smlouvy k bytu
vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

0518/12

23.

Zajištění přístřeší, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, skončení nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

0519/12

24.

Změna označení provozovny na budově č.p. 2444 na ulici P. Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu (Markéta
Langrová, člen rady)

0520/12

25.

Změna účelu užívání části prostor sloužících podnikání v budově na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les
(Markéta Langrová, člen rady)

0521/12

26.

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 4 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32, O.-Dubina
(Markéta Langrová, člen rady)

0522/12

27.

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

0523/12

28.

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

0524/12

29.

Žádost pí O. K. o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

0525/12

30.

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0526/12

31.

Pronájem pozemků pod stávajícím garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0527/12

32.

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

0528/12

33.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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0529/12

34.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0530/12

35.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0531/12

36.

Stanovisko k prodeji částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x Předškolní (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0532/12

37.

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

0533/12

38.

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

0534/12

39.

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

0535/12

40.

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

0536/12

41.

Zrušení usnesení o prodeji nebytové jednotky (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0537/12

42.

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 101. schůze rady, konané dne 12. 6. 2014
do 112. schůze rady, konané dne 6. 11. 2014. (Bc. Martin Bednář, starosta)

0538/12

43P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa,
dům Edisonova 15 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0539/12

44P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a odd. B části II. Zásad) Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

0540/12

45P. Zrušení zadávacího řízení (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Fitness park Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0541/12

46P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0542/12

47P. ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Bc. František Dehner, místostarosta)

0543/12

48.

0544/12

49P. Jmenování vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr.
Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0545/12

50.

Trestní oznámení na neznámého pachatele (Věra Válková, místostarostka)

0546/12

OR

Jmenování člena komise kulturní a školské (Markéta Langrová, člen rady)

Podmínky užívání sdíleného prostoru v objektu G-CENTRA na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

nepřijato 2.

Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato 52.

K části materiálu č. 1 - Návrh na rozpočtová opatření č. 1-7 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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0497/12
1

Návrh na rozpočtová opatření č. 1-7 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
3)
- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4344, pol.5221
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4344, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5223
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5221
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4355, pol.5223
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4356, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4356, pol.5223
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4357, pol.5221
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4359, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4371, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4377, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol.5221

o 400 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
o 34 tis. Kč
o
5 tis. Kč
o 55 tis. Kč
o 35 tis. Kč
o 50 tis. Kč
o
5 tis. Kč
o 19 tis. Kč
o 15 tis. Kč
o 10 tis. Kč
o
9 tis. Kč
o 35 tis. Kč
o
8 tis. Kč
o 111 tis. Kč
o
9 tis. Kč

4)
- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5212
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5213
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5223
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5212
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5213
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5339
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5213
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5221
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5339
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5213
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5221
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5222
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5223

o2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

100 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
25 tis. Kč
40 tis. Kč
276 tis. Kč
10 tis. Kč
25 tis. Kč
10 tis. Kč
765 tis. Kč
10 tis. Kč
38 tis. Kč
9 tis. Kč
677 tis. Kč
95 tis. Kč
10 tis. Kč
10 tis. Kč
85 tis. Kč
15 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 390 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 1115, UZ 11 o 1 390 tis. Kč
6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 380 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1097, UZ 11 o 4 380 tis. Kč
7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 200 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 200 tis. Kč
0498/12
3

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu
a na ulici Horní v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 52
Mgr. V. O., bytem Ostrava-Hrabůvka
Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 15
K. Š., bytem Ostrava-Hrabůvka

0499/12
4

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních
Rada městského obvodu
bere na vědomí
1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 48, PP na ul. B.Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní H. N.,
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- PO 32, box č. 42, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. B.,
- PO 33, box č. 34, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. K. M.,
- PO 51, box č. 31, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan B. N., dle důvodové zprávy,
rozhodla
2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 35, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. H.,
- PO 51, box č. 07, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan L. T., dle důvodové zprávy,
3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.
0500/12
5

Pronájem volných míst v krytých stáních
Rada městského obvodu
rozhodla
1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 13, PP na ul. Vl. Vlasákové panu R. U. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 10, PP na ul. Vl. Vlasákové panu V. S. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 52, NP na ul. B. Václavka paní L. Č. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 105, NP na ul. L. Hosáka paní E. H. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0501/12
6

Smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu dle důvodové zprávy:
V. F., skupina XIX, HM číslo 93, 94, celkové nájemné 230 Kč
H. D., skupina VI, HM číslo 81, celkové nájemné 1400 Kč
Mgr. H. M., skupina XII, HM číslo 42, 43, celkové nájemné 1 150 Kč
Mgr. H. M., skupina XI, HM číslo 113, 114, celkové nájemné 1 150 Kč
Š. N., skupina UH XVIII, řada IV, HM číslo 21, celkové nájemné 750 Kč
H. A., skupina UH XVIII, řada S, HM číslo 21, celkové nájemné 750 Kč
J. K., skupina IX, HM číslo 32, 33, celkové nájemné 2 300 Kč
M. B., skupina XX-L, HM číslo 50, celkové nájemné 1 400 Kč
J. S., skupina UH XVIII, řada V, HM číslo 4, celkové nájemné 750 Kč
Z. K., skupina UH XVII, řada 14, HM číslo 19, celkové nájemné 750 Kč
H. K., skupina VI, HM číslo 15, 16, celkové nájemné 230 Kč
Ing. V. P., skupina V, HM číslo 63, celkové nájemné 700 Kč
J. V., skupina IX, HM číslo 48, 49, celkové nájemné 2 300 Kč
D. F., skupina XV, HM číslo 65, celkové nájemné 700 Kč
A. K., skupina XVI, HM číslo 158, celkové nájemné 1 400 Kč
zmocňuje
paní Věru Válkovou, místostarostku městského obvodu Ostrava-Jih, k podepisování smluv o nájmu
hrobových míst.

0502/12
7

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A4 ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U
Studia, za účelem umístění nabídky kamenických služeb
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s čl. 6, odst. 8 OZV číslo 14/2013 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích,
obojí v platném znění, o zveřejnění záměru na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A4 ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na
ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou za účelem nabídky kamenických služeb nejdříve od 1.
května 2015 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

0503/12
8

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A5 ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na ulici U
Studia, za účelem umístění nabídky kamenických služeb
Rada městského obvodu
rozhodla
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v souladu s čl. 6, odst. 8 OZV číslo 14/2013 Statutu města Ostravy a zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích,
obojí v platném znění, o zveřejnění záměru na pronájem části vývěsní skříňky o rozloze 1x formát A5 ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih umístěné na veřejném pohřebišti na
ulici U Studia, ppč. 708/3 v k. ú. Zábřeh nad Odrou za účelem nabídky kamenických služeb na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
0504/12
9

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků
Rada městského obvodu
rozhodla
o ocenění pedagogických pracovníků školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih u příležitosti Dne
učitelů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

0505/12
10

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
bere na vědomí
vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, které je v souladu s § 24 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zprávy.

0506/12
11

Přerušení provozu mateřské školy Rezkova, Ostrava-Zábřeh, jejíž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu mateřské školy Rezkova 14, která je odloučeným pracovištěm Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

0507/12
12

Výjimka z počtu dětí v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
povolení výjimky z počtu dětí v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2015/2016, dle předloženého návrhu.

0508/12
13

Změna odpisových plánů na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2015
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

0509/12
14

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2015
Rada městského obvodu
projednala
žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih
předkládané Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle předloženého materiálu
souhlasí
s podáním žádostí o poskytnutí transferů Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle
předloženého materiálu

0510/12
15

Krátkodobá výpůjčka prostor G-centra na ul. Čujkovova 40a v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
rozhodla
o výpůjčce prostor - sálu ve II. nadzemním podlaží v budově G-Centra č. p. 3165 na ul. Čujkovova č. or.
40a v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku parc. č. st. 6495 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, organizaci MIKASA z.s., se sídlem Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ:
22832386, pro pořádání vzdělávacích akcí formou dvoudenních školení ve dnech 13.-14.04.2015,
14.-15.05.2015, 07.-08.07.2015, 03.-04.09.2015, 01.-02.10.2015 a 05.-06.11.2015, a to vždy od 8.00 do
17.00 hod. dle důvodové zprávy
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0511/12
16

Prominutí poplatku a úroku z prodlení
Rada městského obvodu
souhlasí
s prominutím poplatku a úroku z prodlení
- p. K. M. a pí G. M., za byt na ul. Oráčova, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60% z částky 24.760 Kč, tj. 14.856
Kč,
- p. R. S., za byt na ul. Svornosti, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30% z částky 33.854 Kč, tj. 10.156 Kč a 0% z
částky 1.060 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0512/12
17

Prominutí poplatku a úroku z prodlení
Rada městského obvodu
rozhodla
prominout poplatek a úrok z prodlení
- pí J. B. (zastoupená opatrovníkem pí A. Š., Opava), za byt na ul. M. Fialy, Ostrava-Dubina, ve výši 100%,
tj. 11.176 Kč, dle důvodové zprávy

0513/12
18

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 38
L. J., V. Jiřikovského
Jubilejní 60, 1+1, standard, č. b. 2
M. O., J. Maluchy
Edisonova 21, 1+1, standard, č. b. 2
F. J., nám. Gen. Svobody
B. Četyny 2, 1+1, standard, č. b. 21
V. M., V. Vlasákové
Jubilejní 10, 1+2, standard, č. b. 4
K. E., Dr. Martínka
Jubilejní 61, 1+3, standard, č. b. 4
G. L., Matušinského, Ostrava-Radvanice
Horymírova 4, 0+2, standard, č. b. 26
Bc. N. E., V. Jiřikovského
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 31
K. A., Čujkovova 32
2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
K. A., Čujkovova
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 po rekonstrukci výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle dlůvodové
zprávy
Edisonova 17, 1+1, standard, č. b. 1
L. M., Čujkovova
Edisonova 17, 1+1, standard, č. b. 2
Č. S., J. Herolda
Edisonova 17, 1+1, standard, č. b. 3
Č. M., B. Václavka
Edisonova 17, 1+1, standard, č. b. 4
M. B., Plavecká
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Edisonova 17, 1+1, standard, č. b. 5
Ing. B. L., Krestova
Edisonova 17, 1+1, standard, č. b. 6
M. J., Edisonova
Edisonova 17, 1+2, standard, č. b. 7
F. R., P. Křičky, Ostrava-Mor. Ostrava
Edisonova 19, 1+2, standard, č. b. 5
L. Z., Petruškova
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu po rekonstrukci výběrovým řízením za
smluvní nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
B. Václavka 3, 1+3, standard, č. b. 11
H. A., Volgogradská
Volgogradská 96, 1+2, standard, č. b. 5
D. P., Volgogradská
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
0514/12
19

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu garáže č. 5 v bytovém domě č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or. 32, Ostrava-Hrabůvka,
který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, podanou dne 10.03.2015 nájemcem panem
Dr. Ing. P. B., bytem Provaznická, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostoru - garáže o velikosti 23,81 m2 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or.
32 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
výpovědní dobou tři měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 1.223,- Kč vč. DPH

0515/12
20

Uzavření dodatků k dohodám a nájemním smlouvám s obecným zněním DPH
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dodatky k dohodám a nájemním smlouvám s obecným ujednáním, týkající se sazby daně z přidané
hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:
1) Dodatek č. 1 k dohodě o umístění reklamního nosiče č. 8/014/680/09 se spol. Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mojmírovců 1002/42, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 27731073
2) Dodatek č. 4 k dohodě o umístění reklamního nosiče č. 2/b/042/202/98 se spol. JG Centrum, s.r.o., se
sídlem B. Četyny 978/19, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČ: 25353292
3) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/032/117/13 se spol. Automaty Kavamat Vending s.r.o., se sídlem V
Kolonii 42, Košatka, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: 27807703
4) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/032/196/12 se sdružením Institut pro ženy, o.s., se sídlem Lyskova
564, 739 24 Krmelín, IČ: 22691006
5) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2/r/014/341/07 s panem M. B., bytem Krestova, 700 30 OstravaHrabůvka,
6) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/370/00 s panem Jaromírem Mičulkou, s místem podnikání
Dolní 34, Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892

0516/12
21

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu ZŠ Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, na dobu určitou, dle důvodové zprávy
V. M., Františka Formana, Ostrava-Dubina
II.
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o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 6,
na dobu určitou, dle důvodové zprávy
V. L., Mitušova, Ostrava-Hrabůvka
0517/12
22

Uzavření smlouvy o ubytování, návazné bydlení, pronájem bezbariérového bytu, uzavření
smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, dle důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost

č.
č.
č.
č.

9 - M. S., Jičínská
15 - K. V., Horní
18 - B. D., Horní
21 - T. Z., Horní

II.
o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 10
R. J., Čujkovova
III.
o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 1+1, standard, č. 4
B. J., Štramberská, Ostrava-Vítkovice
IV.
o uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 23
B. I., Čujkovova
0518/12
23

Zajištění přístřeší, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, skončení nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
Ž. V., Břenkova a Ž. D., Břenkova
S. J., V. Vlasákové
II.
o podání výpovědi z nájmu (společného nájmu) bytu, dle důvodové zprávy
K. D., Vaňkova
P. J., F. Formana a P. G., F. Formana
F. J., V. Košaře
III.
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského zákoníku
prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47
ze dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
Ing. B. K., Vaňkova
IV.
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy
Ž. M., P. Lumumby
H. V., Karpatská
P. A., P. Lumumby
B. P., Provaznická
G. Z., Svornosti

9 z 18

31.3.2015 10:09

about:blank

0519/12
24

Změna označení provozovny na budově č.p. 2444 na ulici P. Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu
souhlasí
se změnou označení provozovny z "Cukrárna & café Renatto" na "Angelo Cukrárna" při zachování
schválených podmínek na základě usnesení rady městského obvodu č. 5689/108 ze dne 11.09.2014 na
budově č.p. 2444, která je součástí pozemku p.č.st. 3452, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ulici P. Lumumby 1 v Ostravě-Zábřehu, nájemci společnosti OC LUNA s.r.o., IČ: 01688880 se
sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, maximálně však po dobu trvání nájemního vztahu se
společností OC LUNA s.r.o.

0520/12
25

Změna účelu užívání části prostor sloužících podnikání v budově na ul. B. Četyny 978/19,
O.-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
udělit souhlas se změnou účelu užívání části prostor sloužících podnikání v budově č.p. 978 na ul. B. Četyny
č. or. 19 v Ostravě-Bělském Lese, která je součástí pozemku p. č. 131 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Dubina, stávajícímu nájemci společnosti JG Centrum, s.r.o., se sídlem B. Četyny 978/19 v Ostravě-Bělském
Lese, IČ: 25353292, a to následovně:
o velikosti 26,85 m2 z prádelny na sklad zařízení
o velikosti 24,33 m2 z cukrárenské výrobny na kancelář
o velikosti 5,45 m2 z výrobny zmrzliny na příruční sklad
o velikosti 3,62 m2 z chladírny na příruční sklad nádobí
o velikosti 11,74 m2 z kanceláře na sklad nábytku
o velikosti 7,50 m2 z mandlovny na sklad prádla
dle důvodové zprávy

0521/12
26

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 4 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32,
O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem volného prostoru - garážového stání č. 4 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 280 na ul. Františka Formana č.
or. 32 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. st. 110/92 v k.ú. Dubina, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH, pro držitele průkazu
ZTP/P ve výši 408 Kč vč. DPH s účelem užívání garážové stání motorového vozidla

0522/12
27

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Zlepšovatelů 38, 1+2, standard, č. b. 5
H. M., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

0523/12
28

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 33
J. M., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

0524/12
29

Žádost pí O. K. o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o neuzavření smlouvy k nájmu bytu č. 4, 0+2, standard, na ul. Fr. Formana 51 v Ostravě-Dubině s pí O. K.,
Fr. Formana, Ostrava-Dubina, dle důvodové zprávy
trvá
na vyklizení bytu č. 4, 0+2, standard, na ul. Fr. Formana 51, Ostrava-Dubina, který je bez právního důvodu
užíván pí O. K., Fr. Formana, Ostrava-Dubina, dle důvodové zprávy

0525/12
30

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
Rada městského obvodu
rozhodla
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pronajmout části pozemků p.p.č. 100/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1445 ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, panu M. O., bytem U Studia,
Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání parkovacího stání č. 2 s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2 +
zákonná sazba DPH,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu
0526/12
31

Pronájem pozemků pod stávajícím garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou
s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:
1)pozemek st.p.č. 574/8, zast. pl. o výměře 17,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, paní MUDr. E.
S., bytem Dolní, Ostrava-Zábřeh
2)pozemek st.p.č. 2506, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu O.
M., bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
3)pozemek st.p.č. 2959/11, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu D. K., bytem Fr. Hajdy, Ostrava-Hrabůvka
4)pozemek st.p.č. 2963/1, zast. pl. o výměře 229 m2, jednotka č. 14/439, spoluvlastnický podíl o velikosti
1441/38246, tzn. 8,63 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní Ing. Š. W., bytem
Výškovická, Ostrava-Zábřeh
5)pozemek st.p.č. 2970/5, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu J. H., bytem Sologubova, Ostrava-Zábřeh
a uzavřít s uvedenými vlastníky nájemní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

0527/12
32

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Řadová
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek st.p.č. 4967 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Řadová, ve vlastnictví statuárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, ČESKÉMU
RYBÁŘSKÉMU SVAZU MÍSTNÍ ORGANIZACI OSTRAVA, IČ 15502791, se sídlem Záhumenní 2144/36,
Poruba, 708 00 Ostrava, za účelem užívání stavby č.p. 3055, s ročním nájemným ve výši 1639 Kč, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0528/12
33

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

0529/12
34

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, ul.
Bystřinova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby pod názvem „Oprava vodovodu a kanalizace v ulici Bystřinova, k.ú. Hrabůvka“ na
částech pozemků p.p.č. 227/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 797/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova
a
rozhodla
uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 451 93 673, se sídlem Ostrava-Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

0530/12
35

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Drůbeží
Rada městského obvodu
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souhlasí
s umístěním stavby „zřízení a užívání vjezdu k novostavbě rodinného domu“ o výměře 6 m2 na části
pozemku parc.č. 391/3 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy
a
rozhodla
uzavřít s panem T. H., trvale bytem P. Lumumby, 700 30 Ostrava – Zábřeh, smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
0531/12
36

Stanovisko k prodeji částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x
Předškolní
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemku
parc.č. 793/281 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u Ostravy, oddělené GP č. 1033-165/2014 ze dne
5.11.2014 a nově označené jako pozemky:
parc.č. 793/421 ostatní plocha – zeleň o výměře 194 m2
parc.č. 793/423 ostatní plocha – zeleň o výměře 20 m2
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

0532/12
37

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svornosti, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, takto
část
část
část
část
část

0533/12
38

pozemku
pozemku
pozemku
pozemku
pozemku

o
o
o
o
o

výměře
výměře
výměře
výměře
výměře

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

m
m
m
m
m

x
x
x
x
x

2,75 m za účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 1
2,75 m za účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 2
2,5 m za účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 3
2,5 m za účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 4
2,75 m za účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 5

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání letní zahrádky

0534/12
39

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání letní zahrádky

0535/12
40

Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků (včetně patrových garáží)
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek st.p.č. 943, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova
2)pozemek st.p.č. 2501, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)pozemek st.p.č. 2523, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek st.p.č. 2968/12, zast. pl. o výměře 22 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 11 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
5)pozemek st.p.č. 2970/13, zast. pl. o výměře 21 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 10,5 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
6)pozemek st.p.č. 2973/1, zastavěná pl. o výměře 153 m2, jednotka č. 6666/202, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1469/25444, tzn. 8,83 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
7)pozemek st.p.č. 2977/1, zastavěná pl. o výměře 196 m2, jednotka č. 4444/135, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1690/32453, tzn. 10,21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
8)pozemek st.p.č. 3658, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
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0536/12
41

Zrušení usnesení o prodeji nebytové jednotky
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č. 0633/21 ze dne 24.4.2014 a ponechat jednotku č.
955/24, jiný nebytový prostor spolu s podílem na společných částech domu a pozemku parc.č. 160, ve výši
3/1380, situovanou v domě čp.955 na ulici Bohumíra Četyny 3, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava – Jih.

0537/12
42

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 101. schůze rady, konané dne
12. 6. 2014 do 112. schůze rady, konané dne 6. 11. 2014.
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání 12. schůze rady materiál č. 42, týkající se kontroly plnění usnesení Rady městského obvodu
Ostrava-Jih od 101. schůze rady, konané dne 12. 6. 2014 do 112. schůze rady, konané dne 6. 11. 2014
na příští schůzi rady.

0538/12
43P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v OstravěHrabůvce, VII. etapa, dům Edisonova 15
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 8.15 na stavební práce "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní
kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, dům Edisonova 15" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 8.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2015

0539/12
44P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a odd. B části II.
Zásad) - Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 19.15 na stavební práce
"Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
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členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Markéta Langrová, členka rady obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 19.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 21. 05. 2015
0540/12
45P

Zrušení zadávacího řízení (dodávky, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Fitness park Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 9.15 na poskytnutí dodávky
"Fitness park Ostrava-Dubina":
- dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
neboť zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, u 1. dílčí části "Fitness park Ostrava-Dubina, část 1 objekty: B2-Discgolf, B3-Fitness prvky, B4-Terénní úpravy a A-veřejné osvětlení", a
- dle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, u 2. dílčí části "Fitness park Ostrava-Dubina, část
2 - objekt B1-Pumptrack"
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 9.15 vyplývající z usnesení
Termín: 03. 04. 2015

0541/12
46P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci
stavby
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 21.15 Inženýrskoinvestorská
činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby:
část a) „Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“
část b) „Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka“
část c) „Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřeh“
dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu
B
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih,
jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
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1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 21.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 05. 2015
0542/12
47P

ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 ze dne 10. 12. 2014 na realizaci VZ 75.14 na
stavbu „ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A" se zhotovitelem ELEKTRO-Vajdík spol.
s r.o., se sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, ve kterém bude smlouva doplněna a
změněna takto:
čl. V
Doba plnění
odst. 2.
Termín dokončení prací dle čl. II. odst. 1: do -59- kalendářních dnů od zahájení prací do předání díla.
V období od 4. 4. 2015 do 10. 4. 2015 budou práce přerušeny. Doba přerušení se do lhůty realizace
nezapočítává.
Termín dokončení prací je stanoven na 13. 5. 2015. V této době je již započtena doba potřebná na předání
díla dle čl. V. odst 7.
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu přerušení nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14
na realizaci ÚMOB Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A.
Termín: 03. 04. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 01. 04. 2015

0543/12
48

Podmínky užívání sdíleného prostoru v objektu G-CENTRA na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
schvaluje
v souladu s čl. 9 odst. 2 OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, podmínky
užívání sdíleného prostoru o výměře 14,11 m2 v objektu G-CENTRA č.p. 3165 stavba občanské vybavenosti
na ul. Čujkovova č. or. 40a v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku parc. č. st. 6495 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, statutárním městem Ostrava, Městskou policií Ostrava, se
sídlem Nemocniční 11/3328, Ostrava-Moravská Ostrava jako kontaktního místa pro styk s veřejností

0544/12
49P

Jmenování vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
jmenuje
Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda, vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih, a to s účinností od 1. 4. 2015.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, toto usnesení
Termín: 31. 03. 2015

0545/12
50

Trestní oznámení na neznámého pachatele
Rada městského obvodu
rozhodla
podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu porušení
povinnosti při správě cizího majetku dle předloženého návrhu
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat předmětné trestní oznámení Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě
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Termín: 31. 03. 2015
0546/12
OR

Jmenování člena komise kulturní a školské
Rada městského obvodu
jmenuje
Bc. Janu Hellerovou členkou komise kulturní a školské s účinností od 26. 3. 2015.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
2

Náhrada vzniklé újmy na zdraví
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádostem o náhradu vzniklé újmy na zdraví p. I. Č. a p. S. R.

52

K části materiálu č. 1 - Návrh na rozpočtová opatření č. 1-7 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok
2015
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 73 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 6121, UZ 11 o 73 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5169, UZ 11 o 10 tis. Kč
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