
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

 Věra Válková 

místostarostka
městského obvodu

Ostrava-Jih

z 13. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 9. 4. 2015 10:00

(usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13)

about:blank

1 z 24 15.4.2015 15:32



Přehled usnesení 13. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 4. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0547/13 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0548/13 2. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0549/13 3. Úprava č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2015 (Markéta Langrová, člen rady)

0550/13 4. Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce A. M. (Věra Válková, místostarostka)

0551/13 5. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (Věra Válková,
místostarostka)

0552/13 6. Smlouvy o nájmu hrobových míst (Věra Válková, místostarostka)

0553/13 7. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

0554/13 8. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0555/13 9. Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu mateřské školy v Základní
škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové  organizaci (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0556/13 10. Prodloužení data splatnosti bezúročné zápůjčky Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci poskytnutou na realizaci projektu ROP "Vstupme do života jazykově
vybaveni" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0557/13 11. Projekt Učebny fyziky a chemie (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0558/13 12. Souhlas s převodem majetku a poskytnutím věcného daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0559/13 13. Žádost o prominutí nebo snížení úhrady za využití Sportovního centra Dubina - variantní řešení (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

0560/13 14. Neprodloužení smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0561/13 15. Odpis pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

0562/13 16. Prominutí poplatku (úroku) z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0563/13 17. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0564/13 18. Skončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

0565/13 19. Souhlas s realizaci přeložky plynové přípojky a části odběrného plynového zařízení v rámci akce  "REKO MS
Ostrava-Edisonova + 2" (Markéta Langrová, člen rady)

0566/13 20. Souhlas vlastníka se změnou  účelu užívání prostoru místnosti č.118 -  foyer v objektu kina Luna (Markéta
Langrová, člen rady)

0567/13 21. Žádost o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

0568/13 22. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0569/13 23. Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v bytovém domě na
ul. Plzeňská 8, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0570/13 24. Doplnění usnesení č. 5156/100 ze dne 1.4.2010 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0571/13 25. Projednání dotazu týkajícího se výše nájemného za pronájem zahrádky v lokalitě Pavlovova v k.ú. Zábřeh
nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0572/13 26. Pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0573/13 27. Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o výměře 110 m² , celková výměra 150 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova -
Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0574/13 28. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0575/13 29. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0576/13 30. Pronájem pozemku st. p.č. 6022 o výměře 16 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0577/13 31. Pronájem pozemku st.p.č. 6073 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16m²,  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0578/13 32. Pronájem pozemku st. p.č. 6612 o výměře 13 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0579/13 33. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0580/13 34. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0581/13 35. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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0582/13 36. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0583/13 37. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0584/13 38. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rodinná (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0585/13 39. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek v k.
ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0586/13 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0587/13 41. Stanovisko k záměru prodeje a  záměr pronájmu částí pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Výškovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0588/13 42. Stanovisko k záměru prodeje pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0589/13 43. Výpůjčka části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0590/13 44. Záměr na budoucí úplatný převod  jednotky č. 1440/36 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0591/13 45. Záměr na pronájem části pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0592/13 46. Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0593/13 47. Zrušení  usnesení a záměr na prodej volných bytových jednotek (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0594/13 48. Zrušení usensení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  -
služebnosti na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Závoří (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0595/13 49. Zveřejnění záměru na změnu smluv o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0596/13 50. 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)

0597/13 52. Pokyn ke zveřejňování smluv příspěvkovými organizacemi (Bc. Martin Bednář, starosta)

0598/13 53P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0599/13 54P. ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Bc. František Dehner, místostarosta)

0600/13 55P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0601/13 56P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0602/13 57P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-
Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0603/13 58P. Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0604/13 59P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru vnitřních věcí (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

0605/13 60P. Zpráva komise (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázk., ve znění pozd. předpisů a
Zásad) - Výměna měřičů tepla a vodoměrů TUV a SV na ul. B. Václavka 1, Dr.Šavrdy 13,15,17,19 a Fr.
Formana 28,30,32,34,51,53,55,57 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0606/13 61P. Zpráva komise, zrušení části b./, podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a Zásad) - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor
investora při realizaci stavby (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0607/13 62P. Zrušení VZ 18.15 Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby
Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0608/13 63P. Úprava Zásad pro zadávání veřejných zakázek (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0609/13 64. Stavební úpravy v objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice (Markéta Langrová, člen rady)

0610/13 65. Návrh termínů schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na III. čtvrtletí roku 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0611/13 66P. Jmenování vedoucí oddělení kontroly a interního auditu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin
Bednář, starosta)

about:blank
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0612/13 OR Zahraniční pracovní cesta místostarostky Ing. Hany Tichánkové do Polska (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

nepřijato 51. Poskytnutí peněžitého daru (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank
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0547/13  
1

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

Rada městského obvodu

stahuje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 8 200 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11 o 4 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 1 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, UZ 11 o 1 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, UZ 11 o  900 tis. Kč

z jednání 13. schůze rady městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 12 020 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1109, UZ 11 o 12 020 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 996 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 1110, UZ 11 o 1 996 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 080 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG 1111, UZ 11 o 4 080 tis. Kč

5)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 1089 o 685 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1089 o 218 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5137, ORG 1089 o 467 tis. Kč

6)
- snižují běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5362 o 5 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130 o 5 tis. Kč

7)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6171, pol. 5021 o 275 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6112, pol. 5021 o 275 tis. Kč

8)
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5139 o 1 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5169 o 1 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 3349, pol. 5169 o 1 263 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5139 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3349, pol. 5169 o 1 263 tis. Kč

bere na vědomí

9)
promítnutí  novely vyhlášky  č. 323/2002 Sb.,  o rozpočtové skladbě   (vyhláška č. 362/2014 Sb.)
do  schváleného  rozpočtu  m. o. Ostrava-Jih  na rok 2015   v celkovém objemu  82 020 tis. Kč,
kdy výdaje patřící na položky podseskupení 534x se nově zařazují pod  § 6330 převody vlastním
fondům v rozpočtech územní úrovně

0548/13  
2

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 74, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. Ž., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 48, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan L. R.,
- PO 33, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. S.,
- PO 51, box č. 103, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. P., dle důvodové zprávy,

about:blank
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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.

0549/13  
3

Úprava č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu č. 1 plánu účetních odpisů MSOJ na rok 2015 dle předložené důvodové zprávy.

0550/13  
4

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce A. M.

Rada městského obvodu

rozhodla

nabýt majetek nepatrné hodnoty, osobní majetek dle soupisu notáře, po zůstavitelce A. M., úmrtí dne
26.10.2014 v Ostravě-Výškovicích

0551/13  
5

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Rada městského obvodu

souhlasí

s textem smlouvy č. Z_S24_12_8120043956
pověřuje

místostarostku Věru Válkovou k podpisu smlouvy

0552/13  
6

Smlouvy o nájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu dle důvodové zprávy:

M. M., skupina XVI, HM číslo 58, celkové nájemné 1400 Kč
R. O., skupina I, HM číslo 115, celkové nájemné 1400 Kč
V. O., skupina XXI, HM číslo 21, celkové nájemné 1400 Kč
L. K., skupina I, HM číslo 81, celkové nájemné 1400 Kč
Z. N., skupina XV, HM číslo 152, 153,celkové nájemné 1150 Kč
M. H., skupina XIII, HM číslo 86, 87, celkové nájemné 1150 Kč
M. P.,  skupina XI, HM číslo    89b, celkové nájemné 375 Kč
H. J., skupina VI, HM číslo 8, 9, celkové nájemné 460 Kč
E. Š.,UH XVII, řada 13, HM číslo    16, celkové nájemné 750 Kč
Z. Č., skupina XII, HM číslo 178, 179, celkové nájemné 1150 Kč
D. F., skupina XV, HM číslo 65, celkové nájemné 700 Kč

0553/13  
7

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku a vyřazení odcizeného majetku příspěvkových
organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 7.494.733,00 dle předloženého návrhu.

2) o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 25.435,10
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

0554/13  
8

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace odvod
finančních prostředků z investičního fondu  ve výši 400 tis. Kč na účet zřizovatele dle důvodové zprávy.

0555/13  
9

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky základní školy a přerušení provozu mateřské školy v
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové  organizaci

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1,
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
a souhlasí

s  přerušením provozu mateřské školy B.Dvorského 1, která je odloučeným pracovištěm Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace, které je v souladu s § 3
odst.2) vyhlášky MŠMT č. 14/2005 S., o předškolním vzdělávání, dle důvodové zprávy.

0556/13  
10

Prodloužení data splatnosti bezúročné zápůjčky Základní škole a mateřské škole Ostrava -
Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci poskytnutou na realizaci projektu ROP
"Vstupme do života jazykově vybaveni"

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodloužením data splatnosti bezúročné zápůjčky  poskytnuté Základní škole a mateřské škole Ostrava -
Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci na realizaci projektu ROP "Vstupme do života jazykově
vybaveni" do 30.6.2015
souhlasí

s prominutím platby smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi zapůjčitelem a vydlužitelem č.
21/021/125/14
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o uzavření dodatku č. 1  ke Smlouvě o bezúročné zápůjčce č.
21/021/125/14

0557/13  
11

Projekt Učebny fyziky a chemie

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 11, týkající se financování projektu Učebny fyziky a chemie z rozpočtu Městského obvodu
Ostrava-jih v roce 2015, z jednání 13. schůze rady.

0558/13  
12

Souhlas s převodem majetku a poskytnutím věcného daru

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem hmotného majetku ze Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace Statutárnímu městu Ostrava, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
92.232,00 dle důvodové zprávy
souhlasí

s poskytnutím věcného daru
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA, Záhumenní 2144/36, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 15502791 v celkové hodnotě Kč 20.496,00
Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, Dolní 629/51, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 64989992 v celkové
částce Kč 71.736,00 dle důvodové zprávy
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí věcného daru

0559/13  
13

Žádost o prominutí nebo snížení úhrady za využití Sportovního centra Dubina - variantní řešení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím úhrady za využití Sportovního centra Dubina ve výši 10 % z celkového nákladu každého
jednotlivého turnaje:
1) turnaj prominutí úhrady ve výši 3.615,- Kč
2) turnaj prominutí úhrady ve výši 510,- Kč
3) turnaj prominutí úhrady ve výši 4.710,- Kč
4) turnaj prominutí úhrady ve výši 396,- Kč
celkem ve výši 9.231,- Kč spolku Sportovní basketbalová škola, o.s., se sídlem V. Košaře 102/22, 700 30
Ostrava-Dubina, IČ: 69610576 za účelem pořádání turnajů a akcí mezinárodního, národního či
celoměstského a obvodnícho charakteru dle předloženého materiálu

0560/13  
14

Neprodloužení smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o neprodloužení smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu, dle důvodové zprávy

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 8
V. P., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les a D. P., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 23

about:blank
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D. P., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les a V. P., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 55
P. M., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Fr. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 23
G. Ž., Fr. Formana, Ostrava-Dubina
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

0561/13  
15

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- p. P. L., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 2.383 Kč za náklady řízení,
- pí V. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.000 Kč za náklady řízení,
- pí M. Z., za pronájem bytu na ul. Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 3.853 Kč s příslušenstvím za
refakturaci nákladů na opravu bytu a ve výši 1.100 Kč za náklady řízení,
- p. V. B., za pronájem ubytovací místnosti č. 10 v ubytovně na ul. U Učiliště 7, Ostrava-Kunčice, ve výši
7.952 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 4.034 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb
za r. 1998 a ve výši 1.000 Kč za náklady řízení,
dle důvodové zprávy

0562/13  
16

Prominutí poplatku (úroku) z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek a úrok z prodlení pí J. S. za byt na ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, ve výši
100%, tj. 3.042 Kč, dle důvodové zprávy

0563/13  
17

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 87
V. M., Výškovická

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 9
M. J., Volgogradská

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 16
D. M., V. Jiřikovského

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 31
H. J., Pjanovova

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 51
G. R., Dr. Šavrdy

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 58
G. R., Dr. Šavrdy

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 25
D. S., Zlepšovatelů

Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 8
J. J., Horní
rozhodla

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

0564/13  
18

Skončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, dle důvodové zprávy

K. Š., Hasičská 1, 
Z. D., Čujkovova 29,

about:blank
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0565/13  
19

Souhlas s realizaci přeložky plynové přípojky a části odběrného plynového zařízení v rámci akce
 "REKO MS Ostrava-Edisonova + 2"

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a s úpravou stávajícího
plynového uzávěru v rámci akce "REKO MS Ostrava-Edisonova + 2" u obytných domů

Velflíkova 375/1, na pozemku parc. č. 335,  k.ú. Hrabůvka
Velflíkova 376/4, na pozemku parc. č. 334, k.ú. Hrabůvka
Velflíkova 284/5, na pozemku parc. č. 288, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 404/5, na pozemku parc. č. 356/1, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 399/5A, na pozemku parc. č. 356/2, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 403/7, na pozemku parc. č. 355, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 374/11, na pozemku parc. č. 336, k.ú. Hrabůvka
Jubilení 337/6, na pozemku parc. č. 270, k.ú. Hrabůvka
Jubilejní 254/8, na pozemku parc. č. 210, k.ú. Hrabůvka
Jubilejní 335/14, na pozemku parc. č. 268, k.ú. Hrabůvka
Jubilejní 255/12, na pozemkuparc. č. 211, k.ú. Hrabůvka,

které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih.
rozhodla

o uzavření " Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení" pro
obytné domy

Velflíkova 375/1, na pozemku parc. č. 335,  k.ú. Hrabůvka
Velflíkova 376/4, na pozemku parc. č. 334, k.ú. Hrabůvka
Velflíkova 284/5, na pozemku parc. č. 288, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 404/5, na pozemku parc. č. 356/1, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 399/5A, na pozemku parc. č. 356/2, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 403/7, na pozemku parc. č. 355, k.ú. Hrabůvka
Edisonova 374/11, na pozemku parc. č. 336, k.ú. Hrabůvka
Jubilení 337/6, na pozemku parc. č. 270, k.ú. Hrabůvka
Jubilejní 254/8, na pozemku parc. č. 210, k.ú. Hrabůvka
Jubilejní 335/14, na pozemku parc. č. 268, k.ú. Hrabůvka
Jubilejní 255/12, na pozemkuparc. č. 211, k.ú. Hrabůvka
Jubilejní 336/10, na pozemku parc. č. 269, k.ú. Hrabůvka,

se společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupené na
základě udělené plné moci  společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ
27935311, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu dohod

0566/13  
20

Souhlas vlastníka se změnou  účelu užívání prostoru místnosti č.118 -  foyer v objektu kina Luna

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit souhlas se změnou účelu  užívání prostoru místnost č. 118-foyer o výměře 85,18 m2 umístěného v
objektu kina Luna  č.pop. 2651, který je součástí pozemku p.č.st. 3453 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou,  na ulici  Výškovická 113 v Ostravě - Zábřehu,  Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih p.o.
zastoupené Ing. Sylvou Kocurovou,  se sídlem na ul. Dr.Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, IČ :
73184560  za účelem vybudování kavárny pro návštěvníky kina Luna

0567/13  
21

Žádost o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní
55, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

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

0568/13  
22

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

Václava Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 56
I. P. Václava Košaře, Ostrava-Dubina

about:blank
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0569/13  
23

Uzavření dodatku na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v
bytovém domě na ul. Plzeňská 8, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 11.09.2013 na pronájem prostor sloužících podnikání
o výměře 410,56 m2 v bytovém domě č.p. 2619 na ul. Plzeňská č. or. 8 v Ostravě-Zábřehu, který je
součástí pozemku parc. č. st. 3489 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, kterým dojde ke změně nájemce z
dosavadního nájemce fyzické osoby Tien Sy Nguyena, se sídlem Frýdecká 47/408 719 00  Ostrava-Kunčice,
IČ: 67345611, na právnickou osobu MINIMARKET HERBICH s.r.o. a dále k úpravě nájemního vztahu dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

II.
o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti MINIMARKET HERBICH s.r.o. v pronajatých prostorách
sloužících podnikání v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2619 na ul. Plzeňská č. or. 8 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc.
č. st. 3489 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to po dobu trvání nájemního vztahu k předmětnému prostoru
sloužícího podnikání

0570/13  
24

Doplnění usnesení č. 5156/100 ze dne 1.4.2010 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti

Rada městského obvodu

doplňuje

usnesení č. 5156/100 ze dne 1.4.2010 ve věci úplaty 300,- Kč/bm v ostatní ploše, trvalý travní porost a
400,- Kč/bm ve zpevněné ploše, ostatní plocha - ostatní komunikace   o zákonem stanovenou výši 21%
DPH, k  věcnému břemeni telekomunikační sítě,  která byla umístěná v rámci akce  "OMS PODA - Výškovice
II. - dostavba" o celkové výměře 128,69 bm, na pozemcích v majetku statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih a to  p.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 740/50
 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Výškovice u Ostravy.
rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností  PODA a.s., IČ: 25816179, se
sídlem  28.října 1168/102, Moravská Ostrava  ve znění přílohy předloženého materiálu

0571/13  
25

Projednání dotazu týkajícího se výše nájemného za pronájem zahrádky v lokalitě Pavlovova v
k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Ing. D. J., bytem Tylova, 700 30 Ostrava - Zábřeh doručený městskému obvodu dne 12.3.2015

a
schvaluje

návrh odpovědi ve znění přílohy tohoto materiálu

0572/13  
26

Pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 5319/103 ze dne 26.6.2014
souhlasí

s umístěním stavby parkovacích míst na části pozemku p.p.č. 435/1, ost. plocha, o výměře 52 m2 v k.ú.
Hrabůvka
rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 435/1, ost. plocha, o výměře 52 m2 v k.ú. Hrabůvka společnosti
KROSSBAU s.r.o., se sídlem Stadická 997/13a, Ostrava-Hrabůvka, IČ 27776565 za účelem zřízení a užívání
parkovacích míst, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 150 Kč/m2/rok  a
uzavřít smlouvu o nájmu pozemku a smlouvu o právu provést stavbu dle předloženého návrhu.

0573/13  
27

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 110 m² , celková výměra 150 m², v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 -  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² a p.p.č. 644/2 -
ostatní plocha, dráha o výměře 110 m², celková výměra zahrádky 150 m²  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání zahrádky č. 39 paní J. K., bytem Gerasimovova, Ostrava - Zábřeh, za cenu
11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku        1 650 Kč ročně  na dobu neurčitou  s tříměsíční  výpovědní dobou
a uzavřít smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

about:blank
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0574/13  
28

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2  (3,0 m x 1,0 m), v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání stávajícího přístupového chodníku do prodejního okna prodejny smíšeného zboží, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 45 Kč/m2/rok, paní Renátě Vojáčkové, IČ: 48751596,
místo podnikání Krmelínská 229/188, 724 00 Ostrava - Nová Bělá a uzavřít nájemní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

0575/13  
29

Pronájem pozemků pod stávajícími 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 v cizím vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce,
za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:

1)pozemek p.č.st. 2086/2, zast. pl. o výměře 210 m2 , jednotka č. 8888/3, spoluvlastnický podíl 95/1282,
tzn. 15,56 m2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Gerasimovova, panu L. Z., bytem Čujkovova, Ostrava-
Zábřeh

2)pozemek p.č.st. 2579, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu M.
Z., bytem Kischova, Ostrava-Zábřeh

3)pozemek p.č.st. 3699, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu P.  L,
bytem Jižní, Ostrava-Zábřeh

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

0576/13  
30

Pronájem pozemku st. p.č. 6022 o výměře 16 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st. p.č. 6022 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky paní A. T., bytem Patrice Lumumby, Ostrava -
Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 176 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0577/13  
31

Pronájem pozemku st.p.č. 6073 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16m²,  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st. p.č. 6073 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16m² v k.p. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,  za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky paní A. V., bytem Volgogradská, Ostrava - Zábřeh,
za cenu  11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 176 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0578/13  
32

Pronájem pozemku st. p.č. 6612 o výměře 13 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st. p.č. 6612 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, manželům V. P. a L. P., bytem Patrice Lumumby,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 143 Kč ročně na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

0579/13  
33

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce "Stavební úpravy
podchodu Savarin na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka" do majetku statutárního města Ostravy v souladu
se Statutem města Ostravy v hodnotě 441 539,- Kč vč. DPH.
pověřuje

vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu.

about:blank
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0580/13  
34

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - kamerového systému vč. příslušenství pořízeného v rámci investiční akce "Stavební
úpravy podchodu Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka" do majetku statutárního města Ostravy v
souladu se Statutem města Ostravy v celkové hodnotě 564 562,- Kč vč. DPH
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu.

0581/13  
35

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce " Veřejné osvětlení,
zpevněné plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Jih" do majetku statutárního města Ostravy v
souladu se Statutem města Ostravy v hodnotě 505 334,60 Kč vč. DPH.
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu.

0582/13  
36

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce "Rekonstrukce dvorů ul. J.
Maluchy, Ostrava-Dubina" do majetku statutárního města Ostravy v souladu se Statutem města Ostravy v
hodnotě 1 036 689,28 Kč vč. DPH.
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu.

0583/13  
37

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce "Regenerace sídliště
Ostrava-Jih, Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A etapa" do majetku statutárního města Ostravy v
souladu se Statutem města Ostravy v hodnotě 1 043 474,53 Kč vč. DPH
pověřuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu.

0584/13  
38

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Rodinná

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby „Oprava vodovodu a kanalizace oblast Rodinná“ na částech pozemků p.p.č. 555/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/162
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/163 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/164
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 555/165 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 556/85
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 560/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 566/139 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 574/5 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 575 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná

a
rozhodla

uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

0585/13  
39

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN včetně 2 ks přípojkových skříní pod názvem stavby
„Ostrava 5073 Sportovní gymnázium, NNk“ v délce cca 65 bm na část pozemků p.p.č. 612/14 ostatní
plocha, jiná plocha a p.p.č. 612/80 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené  městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

about:blank
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o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 612/14 ostatní plocha,
jiná plocha a p.p.č. 612/80 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění stavby  přípojky NN včetně 2 ks přípojkových skříní pod názvem stavby „Ostrava 5073 Sportovní
gymnázium, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přípojky NN a za úplatu
1000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění  1 ks přípojkové skříně

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování přípojky NN a 2 ks přípojkových skříní,  a to  vše v
rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2017 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

0586/13  
40

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodní přípojky v rámci akce „Plynofikace objektu Möbelix“, v
délce cca 9 bm, na pozemky parc.č. 100/1 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 100/7 ostatní plocha, jiná plocha a
parc.č. 100/44 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 100/1 ostatní
plocha, zeleň, parc.č. 100/7 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 100/44 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění stavby plynovodní přípojky v rámci akce „Plynofikace objektu Möbelix“,  ve prospěch
pozemku parc.č. 71/90 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 279, objekt občanské
vybavenosti  v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví společnosti TBB s.r.o., IČ: 60826916, se sídlem
Nárožní 1390/4, 158 00 Praha, zastoupené na základě plné moci ze dne 2.2.2015 společností MH Stavební
partner, s.r.o., IČ: 28568800, se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, za úplatu
500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm plynovodní přípojky

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování plynovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.3.2017 uzavřít s vlastníky pozemku parc.č. 71/90
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 279, objekt občanské vybavenosti  v k.ú. Dubina
u Ostravy, společností TBB s.r.o., IČ: 60826916, se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu v
rozsahu dle předloženého návrhu

0587/13  
41

Stanovisko k záměru prodeje a  záměr pronájmu částí pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul.
Výškovická

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň v rozsahu daném zákresem o max. výměře 49 m2 a část pozemku
p.p.č.783/13 ostatní plocha, zeleň  v rozsahu daném zákresem o max. výměře 7 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí záměru města neprodat části dotčených pozemků

a
rozhodla

o záměru pronájmu částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih,  a to částí pozemků p.p.č.783/13 ostatní plocha, zeleň o výměře
3,2 m x 2,2 m  a p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 3,2 m x 2 m za účelem umístění a užívání
přístřešku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

0588/13  
42

Stanovisko k záměru prodeje pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

about:blank
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zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené
pozemky pod stavbami garáží cizích vlastníků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih:

1)p.č.st. 2110/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2
2)p.č.st. 3712 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 a p.č.st. 3713 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 20 m2

0589/13  
43

Výpůjčka části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

výpůjčit část pozemku parc.č. 825 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2  (2,5 m x 4,0 m), za
účelem umístění 10-ti včelích úlů, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřenou městskému obvodu Ostrava – Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, panu F. L.,
bytem Koncová, 700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít smlouvu o výpůjčce, ve znění přílohy tohoto
materiálu

0590/13  
44

Záměr na budoucí úplatný převod  jednotky č. 1440/36 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú.
Hrabůvka

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru na budoucí úplatný převod bytové jednotky číslo
1440/36 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka spolu s podílem na společných částech
domu a pozemku p. č. st. 1182 ve výši 7251/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

0591/13  
45

Záměr na pronájem části pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 826 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1160 m2 , ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za účelem užívání pozemku jako zahrádkářské osady ZO ČZS Ostrava - Výškovice, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0592/13  
46

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. 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)část pozemku p.č.st. 1994/19, zast. pl. o výměře 17,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt.
Vajdy
2)část pozemku p.č.st. 1994/19, zast. pl. o výměře  17,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt.
Vajdy
3)pozemek p.č.st. 2404, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek p.č.st. 2494, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5)pozemek p.č.st. 2503, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6)pozemek p.č.st. 2569, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
7)pozemek p.č.st. 2616, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
8)pozemek p.č.st. 2618, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
9)pozemek st.p.č. 2956/1, zastavěná pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 21/618, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1568/37632, tzn. 9,37 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
10)pozemek st.p.č. 2970/14, zast. pl. o výměře 21 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 10,5 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
11)pozemek st.p.č. 2978/1, zastavěná pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 3/116, spoluvlastnický podíl o
velikosti 777/19297, tzn. 9,58 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

0593/13  
47

Zrušení  usnesení a záměr na prodej volných bytových jednotek

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zrušit usnesení č.0457/16 ze dne 2.5.2013 a usnesení č. 0400/13 ze dne
6.12.2012  

rozhodnout

1) o zveřejnění záměru prodeje volné jednotky č. 476/2,  byt s podílem na společných částech domu a
pozemku st.p.č. 435 ve výši 3376/54784, situovanou v domě čp. 476  na ul. Hasičská 37, v k. ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava – Jih, formou výběrového
řízení.

about:blank
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2) o zveřejnění záměru prodeje volné jednotky č. 582/1,  byt s podílem na společných částech domu a
pozemku st.p.č. 630 ve výši 48/288, situovanou v domě čp. 582  na ul. Letecká 38, v k. ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví  statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava – Jih, formou výběrového
řízení.

0594/13  
48

Zrušení usensení a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene
 - služebnosti na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Závoří

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 0266/6 ze dne 29.1.2015

a
souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby propojovacích kabelů ke skříni EPD a 1 ks skříně EPD v rámci
akce „4767 REKO PKO EPD Závoří“ v předpokládané délce cca 9 bm pod povrchem 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

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 995/12 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  propojovacích kabelů ke skříni
EPD a 1 ks skříně EPD v rámci akce „4767 REKO PKO EPD Závoří“  v předpokládané délce cca 9 bm pro
společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za
úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm propojovacích kabelů ke skříni EPD a za
úplatu 1000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění skříně EPD

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování propojovacích kabelů ke skříni EPD a 1 ks skříně EPD
(plynárenské zařízení), a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2018 uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ:
27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

0595/13  
49

Zveřejnění záměru na změnu smluv o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, u. Čujkovova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) zveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/1448/08/Ulr ze dne 18.9.2008, ve
znění dodatků, uzavřené s paní Martinou Bednářovou, IČ: 74674013, bytem Lechowiczova 23, Ostrava –
Moravská Ostrava, za účelem provozování prodejny potřeb pro zvířata - ZVERIMEX výměře 28 m2 a
přístupu a zásobování o výměře 36 m2 na části pozemku p.p.č. 654/34 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, spočívající  ve změně části pronajatého pozemku p.p.č.
654/34,v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  na část pozemku o výměře 13,8 m2 za účelem umístění a užívání
pozemku pod 1/2 stánku  č. 3 a části pozemku  o výměře 18,4 m2 za účelem užívání prostoru před
stánkem č. 3
    
b) zveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/137/05 ze dne 23.3.2005, ve znění
dodatků, uzavřené s panem Goče Kočovským, IČ 15424154, bytem Šeříková 710/6, 700 30 Ostrava –
Výškovice, za účelem provozování  prodejního stánku s potravinami o výměře 28 m2 a přístupu a
zásobování o výměře 36 m2 na části pozemku p.p.č. 654/34 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, spočívající ve změně části pronajatého pozemku p.p.č. 654/34,v
k.ú. Zábřeh nad Odrou,  na část pozemku o výměře 13,8 m2 za účelem umístění a užívání pozemku pod
1/2 stánku  č. 3, části pozemku  o výměře 27,6 m2 za účelem umístění a užívání pozemku pod stánkem č.
2 a části pozemku  o výměře 24,4 m2 za účelem užívání přístupu a příjezdu pro zásobování stánku,

vše dle zákresu snímku katastrální mapy a důvodové zprávy

0596/13  
50

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

bere na vědomí

kontrolu 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 s tím, že se níže uvedená usnesení:

a) ponechávají v evidenci:

about:blank
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4681/93            5709/109
5302/103          5882/111
5353/103          5933/112
5371/103          5934/112

b)  vyřazují z evidence:

5242/101          5390/104          5618/107          5768/110          5942/112
5279/101          5441/104          5619/107          5769/110          5943/112
5280/101          5442/104          5620/107          5771/110          5944/112
5281/101          5443/104          5621/107          5772/110          5945/112
5283/101          5444/104          5622/107          5810/110          5946/112
5284/101          5445/104          5623/107          5818/110          5950/112
5285/101          5446/104          5624/107          5821/110
5286/101          5447/104          5625/107          5822/110
5287/101          5448/104          5626/107          5823/110
5288/101          5449/104          5627/107          5824/110
5289/101          5450/104          5628/107          5825/110
5290/101          5451/104          5629/107          5826/110
5291/101          5452/104          5630/107          5827/110
5292/101          5453/104          5631/107          5829/110
5293/101          5454/104          5632/107          5830/110
5295/101          5455/104          5633/107          5831/110
5296/101          5456/104          5634/107          5832/110
5304/103          5457/104          5635/107          5833/110
5350/103          5504/105          5636/107          5834/110
5351/103          5505/105          5639/107          5835/110
5354/103          5514/105          5675/108          5836/110
5355/103          5515/105          5680/108          5837/110
5356/103          5518/105          5681/108          5839/110
5358/103          5519/105          5682/108          5841/110
5359/103          5520/105          5684/108          5849/111
5360/103          5521/105          5685/108          5886/111
5361/103          5522/105          5686/108          5887/111
5362/103          5523/105          5700/109          5889/111
5363/103          5524/105          5701/109          5890/111
5364/103          5525/105          5708/109          5891/111
5365/103          5526/105          5752/109          5892/111
5366/103          5529/105          5753/109          5894/111
5367/103          5532/106          5755/109          5902/112
5368/103          5534/106          5757/109          5938/112
5369/103          5546/107          5758/109          5940/112
5370/103          5583/107          5759/109          5941/112
                          5584/107          5760/109

0597/13  
52

Pokyn ke zveřejňování smluv příspěvkovými organizacemi

Rada městského obvodu

schvaluje

Pokyn pro uzavírání a zveřejňování smluv a objednávek uzavíraných příspěvkovými organizacemi, jejichž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih dle předloženého návrhu
ukládá

příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih,
řídit se s účinností od 15. 4. 2015 tímto pokynem zřizovatele.
ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, pověřené zastupováním ved.odb. strateg. rozvoje
rozeslat pokyn příspěvkovým organizacím v oblasti školství a kultury, jejichž zřizovatelem je statutární
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Termín: 15. 04. 2015
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zaslat pokyn příspěvkové organizaci Majetková správa Ostrava-Jih, jejímž zřizovatelem je statutární město
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Termín: 15. 04. 2015

0598/13  
53P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací 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".

0599/13  
54P

ÚMOb Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A

Rada městského obvodu

about:blank
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rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 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"  k provedení víceprací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku a navyšuje se konečná cena  díla 5.973.009,83 Kč na tuto zakázku o částku
134.621,- Kč bez DPH na částku 6.107.630,83 Kč bez DPH se zhotovitelem ELEKTRO-Vajdík spol. s r.o., se
sídlem Nájemnická 676/35, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory .
bere na vědomí

navýšení částky DPH o 28.270,41 Kč na 1.282.602,47 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14
na realizaci ÚMOB Ostrava-Jih, rekonstrukce elektroinstalace budovy A.
Termín: 20. 04. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/14 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 15. 04. 2015

0600/13  
55P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 23.15  "GO elektroinstalace
ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina“ dle  § 18 odst.  5  zákona  č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad  pro  zadávání
 veřejných  zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených
 příspěvkových  organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným
v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 23.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 01. 06. 2015

0601/13  
56P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 24.15  "GO elektroinstalace
ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh“ dle  § 18 odst.  5  zákona  č. 137/2006
Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad  pro  zadávání  veřejných
 zakázek
Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených  příspěvkových  organizací  a
ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:

about:blank
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1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 24.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 01. 06. 2015

0602/13  
57P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16,
18, 20, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 22.15  "Výměna svislé
izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka “ dle  §
18 odst.  5  zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B
 části  II. Zásad   pro  zadávání  veřejných  zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu
Ostrava-Jih,  jím  zřízených příspěvkových  organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších
 změn,  zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

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

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 22.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 01. 06. 2015

0603/13  
58P

Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 26.15  "Vybudování
bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, 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

about:blank
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uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

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

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Markéta Langrová, členka 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 26.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 04. 06. 2015

0604/13  
59P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o. a odboru vnitřních věcí

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 odboru vnitřních věcí,
dle oddílu A 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

0605/13  
60P

Zpráva komise (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázk., ve znění pozd.
předpisů a Zásad) - Výměna měřičů tepla a vodoměrů TUV a SV na ul. B. Václavka 1, Dr.Šavrdy
13,15,17,19 a Fr. Formana 28,30,32,34,51,53,55,57

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 4.15 na dodávky "Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících
vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem na ul. B. Václavka č. 1, Dr. Šavrdy č. 13, 15, 17, 19 a
Fr. Formana č. 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57" o vyloučení uchazeče:
- iTEEN.CZ, s.r.o., se sídlem Podmolova 828/3, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 26866561, a
- Techem, spol. s r.o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10, pob. 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 49684370,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 4.15 na dodávky "Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících
vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem na ul. B. Václavka č. 1, Dr. Šavrdy č. 13, 15, 17, 19 a
Fr. Formana č. 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem TECHSTAIN s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ:
28633831, za nabídkovou cenu:
Kč 704.840,00 bez DPH, tj. Kč 810.566,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna stávajících měřičů tepla za
měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem na ul. B.
Václavka č. 1, Dr. Šavrdy č. 13, 15, 17, 19 a Fr. Formana č. 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57"
Termín: 30. 04. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna
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stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s
rádiovým přenosem na ul. B. Václavka č. 1, Dr. Šavrdy č. 13, 15, 17, 19 a Fr. Formana č. 28, 30, 32, 34,
51, 53, 55, 57" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 04. 05. 2015

0606/13  
61P

Zpráva komise, zrušení části b./, podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů a Zásad) - Inženýrsko-investorská činnost a
stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 17.15 na služby "Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci
stavby: "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Zábřeh", "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery,
Ostrava-Hrabůvka", "Úpravy předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření příkazní smlouvy:

u části a./ "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Zábřeh"
- s vybraným uchazečem Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha, IČ: 28631447,
za nabídkovou cenu:
Kč 138.000,00 bez DPH, tj. Kč 166.980,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Tomáš Křikala, s místem podnikání Nová Ves 396, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 18492835, za nabídkovou cenu:
Kč 140.400,00 bez DPH, tj. Kč 169.884,00 vč. DPH

u části c./ "Úpravy předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih"
- s vybraným uchazečem Ing. Tomáš Křikala, s místem podnikání Nová Ves 396, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, IČ: 18492835, za nabídkovou cenu:
Kč 45.000,00 bez DPH, tj. Kč 54.450,00 vč. DPH, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem JS  Property, a.s., se sídlem Tvorkovských 2016/17, 709 79 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 27814742, za nabídkovou cenu:
Kč 86.400,00 bez DPH, tj. Kč 104.544,00 vč. DPH
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 17.15 na služby "Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci
stavby: "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Zábřeh", "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery,
Ostrava-Hrabůvka", "Úpravy předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih" o zrušení dílčí části b./"Rekonstrukce
plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" z důvodu shodnosti nabídkové ceny dvou uchazečů a
neuvedení dalšího postupu již v podmínkách výzvy
rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 28.15 "Inženýrsko-
investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby: „Rekonstrukce plavecké
učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 17.15 v části a./ "Zateplení ZŠ B.
Dvorského, Ostrava-Dubina" a v části c./ "Úpravy předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih"
Termín: 23. 04. 2015
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy příkazní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 17.15 v
části a./ "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" a v části c./ "Úpravy předprostoru kina LUNA
Ostrava-Jih" a předat je k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 30. 04. 2015
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zrušením části b./ veřejné zakázky malého rozsahu VZ
17.15 a u veřejné zakázky malého rozsahu VZ 28.15 a u této veřejné zakázky předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 06. 2015

0607/13  
62P

Zrušení VZ 18.15 Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora při
realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit uchazeče JS Property, a.s. se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 27814742
rozhodla

zrušit VZ 18.15 „Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby
Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka“ z důvodu, že v
soutěži nezůstala žádná nabídka
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zajistit všechny úkony spojené se zrušením veřejné zakázky
Termín: 30. 04. 2015

0608/13  
63P

Úprava Zásad pro zadávání veřejných zakázek

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu Zásad pro zadávání veřejných zakázek, s účinností od 10. 4. 2015 dle upraveného návrhu.

0609/13  
64

Stavební úpravy v objektu Lužická 4, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o vydání souhlasu s provedením vnitřních stavebních prací spojených se změnou účelu užívání  prostor
umístěných ve 2.N.P. pavilónu A2 v objektu   č.pop. 591, který je součástí pozemku parc.č.st.793/13
zastavěná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická 4, které provede nájemce paní Nataša
Laskovská, se sídlem Lužická 591/4, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ : 47831758 vlastním nákladem
a souhlasí

se  započtením  skutečně vynaložených nákladů za provedené práce ve výši 70%,  maximálně však
576.495,00 Kč vč. DPH  v nájemném za předpokladu splnění podmínek v rozsahu dle důvodové zprávy

0610/13  
65

Návrh termínů schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih na III. čtvrtletí roku 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na III. čtvrtletí roku 2015 takto:

schůze rady:  
schůze dne                   2.  7. 2015
schůze dne                  23. 7. 2015
schůze dne                  13. 8. 2015
schůze dne                  27. 8. 2015
schůze dne                  10. 9. 2015
schůze dne                  24. 9. 2015

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne                 3. 9. 2015

0611/13  
66P

Jmenování vedoucí oddělení kontroly a interního auditu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Bc. Jarmilu Capovou vedoucí oddělení kontroly a interního auditu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, a to s účinností od 1. 5. 2015.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
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pozdějších předpisů, toto usnesení
Termín: 30. 04. 2015

0612/13  
OR

Zahraniční pracovní cesta místostarostky Ing. Hany Tichánkové do Polska

Rada městského obvodu

schvaluje

zahraniční pracovní cestu místostarostky Ing. Hany Tichánkové do Polska pořádanou ve dnech 27. - 29.
dubna 2015.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

51 Poskytnutí peněžitého daru

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 10 000 Kč p. J. T., bytem Rodinná, 700 30  Ostrava-Zábřeh jako příspěvek
na kompenzační pomůcku - skládací mechanický invalidní vozík.

about:blank
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