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Přehled usnesení 149. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 1. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6039/149 1. Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6040/149 2. Návrh na rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6041/149 3. Návrh rozpočtových opatření č. 3/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6042/149 4. Návrh na vydání Dodatku č. 1 k Pravidlům rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6043/149 5. Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6044/149 6. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

6045/149 7. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Věra Válková, místostarostka)

6046/149 8. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Věra Válková,
místostarostka)

6047/149 11. Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

6048/149 12. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6049/149 13. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6050/149 14. Přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Rozvoj komptencí a znalostí zaměstnanců
zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih“ (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6051/149 15. Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen rady)

6052/149 16. Pronájem bezbariérového bytu, ukončení nájmů bytů dohodou, podání výpovědí z nájmů bytů a uzavření
smluv o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

6053/149 17. Pronájem bytů (Markéta Langrová, člen rady)

6054/149 18. Pronájem garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6055/149 19. Pronájem prostoru sloužícího podnikání objektu na ul. Horymírova 121, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

6056/149 20. Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6057/149 21. Ukončení smluv na dodávku energií domu Pavlovova 2625/31 (Markéta Langrová, člen rady)

6058/149 22. Úprava nájemních vztahů týkajících se pronájmů garážových stání na ul. Fr. Formana č. 277/28 a č. 278/30,
O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

6059/149 23. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v objektu na ul. Fr. Formana 251/13, Ostrava-
Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

6060/149 24. Výpůjčku prostor - sálu v objektu G-Centra na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

6061/149 25. Zajištění náhradních bytů (Markéta Langrová, člen rady)

6062/149 26. Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech (Markéta Langrová, člen rady)

6063/149 27. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě-
Výškovicích (Markéta Langrová, člen rady)

6064/149 28. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené na pronájem prostor na ul. V Zálomu 1, O.-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

6065/149 29. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6066/149 30. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

6067/149 31. Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

6068/149 32. Žádost o změnu nájemního vztahu v prostorách objektu na ul. Edisonova 82, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

6069/149 33. Žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6070/149 34. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6071/149 35. Odpis pohledávky s příslušenstvím za zemřelou--V. H. (Bc. Martin Bednář, starosta)

6072/149 36. Souhlas s návrhem na zastavení exekucí, odpis pohledávky-K. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)
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6073/149 37. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6074/149 38. Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6075/149 39. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6076/149 40. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6077/149 41. Souhlas s umístěním stavebního záměru na částech pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6078/149 42. Souhlas s umístěním stavebního záměru na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova a Sámova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6079/149 43. Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6080/149 44. Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6081/149 45. Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Samoljovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6082/149 46. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6083/149 47. Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě "Pavlovova-Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6084/149 48. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6085/149 49. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6086/149 50. Záměr na pronájem pozemku, Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Špillarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6087/149 51. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6088/149 52. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6089/149 53. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6090/149 54. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6091/149 55. Vzor dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky (Bc. František Dehner, místostarosta)

6092/149 56P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a
Čujkovova" dílčí část č. 4 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh
nad Odrou" (Bc. František Dehner, místostarosta)

6093/149 57P. Dohoda o ukončení smluvního vztahu  na zpracování PD  pro akci " Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb
Ostrava-Jih" (Bc. František Dehner, místostarosta)

6094/149 58P. Schválení návrhu Smlouvy o realizaci překládky sítě  elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00240-akce
Parkoviště ul. Jiřikovského-Kaminského,Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

6095/149 59P. Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektové dokumentace na akci "Vybudování
parkovacích stání na ul. J.Herolda 3, p.p.č. 371/91, k.ú. Hrabůvka" (Bc. František Dehner, místostarosta)

6096/149 60P. Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2017 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6097/149 61P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava havarijního stavu
podlah v TV ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina VZ 04.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6098/149 62P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střešní krytiny na
objektu MŠ Mozartova 9“ VZ 02.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6099/149 63P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 130.17 Dodávka
záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6100/149 64P. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 116.17
Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6101/149 65P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) - "Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018" VZ 118.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

6102/149 66P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Koordinátor BOZP podle zákona č.
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“  VZ 121.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

about:blank

3 z 26 29.1.2018 11:55



6103/149 67P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava zahradních teras při
MŠ B. Dvorského 2, Ostrava Dubina“ VZ 01.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6104/149 68P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 138.17 Opravy
výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2018 - 2021 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6105/149 69. Žádost o vydání opatření obecné povahy v domě na ul. J. Matuška 56/15, Ostrava-Dubina (Bc. Martin
Bednář, starosta)

6106/149 70. Revokace usnesení rady městského obvodu č. 5973/144 a Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.
8/014/448/08 v objektu na ul. Mitušova 1330/4 (Markéta Langrová, člen rady)

6107/149 71. Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

6108/149 72. Dodatek č.12 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007 (Markéta Langrová, člen
rady)

6109/149 73. Výpověď smlouvy o dílo na VZ 136.16 "Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" (Markéta Langrová, člen rady)

6110/149 OR Informace odboru výstavby a životního prostředí o měření prašnosti v městském obvodu Ostrava-Jih (Bc.
Martin Bednář, starosta)

staženo 9. Žádost o spolufinancování oprav chodníků v Ostravě - Hrabůvce (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

staženo 10. Žádost o zpracování studie řešení podchodu a tramvajových zastávek Hotelový dům Hlubina, ul. Horní
(RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

about:blank

4 z 26 29.1.2018 11:55



 

6039/149  
1

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih:

1)     Základní  škola  a  mateřská  škola  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,  příspěvková  organizace,
zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 200 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého
materiálu

2)    Mateřská škola  Ostrava-Výškovice,  Staňkova 156/33,  příspěvková organizace,  zvýšením výnosů a
nákladů v hlavní činnosti o částku 81,6 tis. Kč dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu

3)    Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 77,76 tis. Kč dle bodu 3) důvodové zprávy předloženého materiálu

4)    Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 105,6 tis. Kč dle bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu

5)     Mateřská  škola  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,  Zlepšovatelů 27,  příspěvková  organizace,  zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 67,76 tis.  Kč dle  bodu 5)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

6)    Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů
v hlavní činnosti o částku 74 tis. Kč dle bodu 6) důvodové zprávy předloženého materiálu

7)    Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 69,44 tis. Kč dle bodu 7) důvodové zprávy předloženého materiálu

8)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 46,08 tis.  Kč dle  bodu 8)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

9)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36a, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů  a  nákladů v  hlavní  činnosti  o  částku 22,4 tis.  Kč  dle  bodu 9)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

10)    Základní škola a mateřská škola MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti  o  částku 35,52 tis. Kč dle bodu  10) důvodové
zprávy předloženého materiálu

11)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o částku 88,64 tis.  Kč dle bodu 11) důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

12)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina,  V.  Košaře 6,  příspěvková organizace,  zvýšením
výnosů a nákladů  v  hlavní činnosti  o částku 28,48 tis.  Kč dle bodu 12) důvodové zprávy předloženého
materiálu

13)    Základní  škola  a  mateřská  škola  Ostrava-Bělský  Les,  B.  Dvorského  1,  příspěvková  organizace,
zvýšením  výnosů  a  nákladů  v  hlavní  činnosti  o  částku  41,6  tis.  Kč  dle  bodu  13)  důvodové  zprávy
předloženého materiálu

14)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o částku 43,84 tis.  Kč dle bodu 14) důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

15)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 26 tis. Kč dle bodu 15) důvodové zprávy předloženého materiálu

16)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o částku 16,64 tis.  Kč dle bodu 16) důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

17)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o částku 41,28 tis.  Kč dle bodu 17) důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

18)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a  nákladů v  hlavní  činnosti  o částku 43,52 tis.  Kč dle bodu 18) důvodové  zprávy  předloženého
materiálu

19)    Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, zvýšením
výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 30 tis. Kč dle bodu 19) důvodové zprávy předloženého materiálu

about:blank
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20)    Základní škola Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů
v hlavní činnosti o částku 59,84 tis. Kč dle bodu 20) důvodové zprávy předloženého materiálu

6040/149  
2

Návrh  na  rozšíření  účelu  použití  rozpočtových  prostředků  rozpočtu  městského  obvodu
Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

rozšíření účelu použití kapitálových výdajů ORJ 12, § 3639, pol.  6130 dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

6041/149  
3

Návrh rozpočtových opatření č. 3/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele dle bodu 2) a 4) důvodové zprávy předloženého materiálu

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 600 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 3,  § 4xxx, pol. 52xx o 600 tis. Kč

2)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, UZ 7403, ORG dle bodu 2) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 1 000 tis. Kč

3)
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5171 o 2 377 tis. Kč
-  zvýší  kapitálové  výdaje  ORJ 7,  § 3141,  pol.  6122,  ORG dle  bodu 3)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 2 377 tis. Kč

4)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 747 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 5169, UZ 12 o 62 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 12 o 200 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5223, UZ 12 o 185 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400191000000 o 1 300 tis. Kč

5)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400061000000 o 62 tis. Kč
-  zvýší  kapitálové  výdaje  ORJ 8,  § 2xxx,  pol.  6121,  ORG dle  bodu 5)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 62 tis. Kč

6)
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 0400070000000 o 229 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5137, ORG 0400070000000 o 229 tis. Kč

6042/149  
4

Návrh na vydání Dodatku č. 1 k Pravidlům rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

vydává

s účinností od 26. ledna 2018 Dodatek č. 1 k Pravidlům rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace
zřízené  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem  Ostrava-Jih,  ve  znění  přílohy  č.  1  a  č.  2
předloženého materiálu
ukládá

Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
Seznámit příspěvkové organizace se zněním vydaného Dodatku č. 1 k Pravidlům rozpočtového procesu pro
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.
Termín: 26. 01. 2018
Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
Seznámit příspěvkové organizace se zněním vydaného Dodatku č. 1 k Pravidlům rozpočtového procesu pro
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih.
Termín: 26. 01. 2018

6043/149  
5

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

odpisový plán městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

6044/149  
6

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu
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rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 68
O.  A., bytem Ostrava-Zábřeh,

6045/149  
7

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 24
H. S., Ostrava-Hrabůvka, 700 30

6046/149  
8

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 01.10.2017 do 31.12.2017

6047/149  
11

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina,  A.  Gavlase
12A,  příspěvkové organizace,   jejíž  zřizovatelem je Statutární město Ostrava,  Městský obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu  odpisového  plánu  na  rok  2018  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  A.  Gavlase  12A,  příspěvkové
organizace dle předložené důvodové zprávy
schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, a to
zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 10 tis. Kč dle předložené důvodové zprávy

6048/149  
12

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách

Rada městského obvodu

souhlasí

s místem a termínem pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní rok 2018/2019, v mateřských
školách zřizených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

6049/149  
13

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti  majetku Základní školy  Ostrava-Hrabůvka,  Provaznická 64,  příspěvkové organizace,
 jejíž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 204 865,61
dle předloženého návrhu
ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

6050/149  
14

Přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Rozvoj komptencí a znalostí
zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih“

Rada městského obvodu

neschvaluje

přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Rozvoj komptencí a znalostí zaměstnanců
zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih“ od poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí
(Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023) uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu

doporučuje  zastupitelstvu  městského  obvodu  rozhodnout  nepřijmout  dotaci  z  Operačního  programu
Zaměstnanost  pro  projekt  „Rozvoj  komptencí  a  znalostí  zaměstnanců  zařazených  do  úřadu Městského
obvodu Ostrava - Jih“ od poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01
Praha 2, IČ: 00551023) uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu

about:blank
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6051/149  
15

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)

Rada městského obvodu

rozhodla

o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 01.02.2016 a skončení nájmu bytu ke dni 31.01.2018, dle
důvodové zprávy

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 93
J. Š., dosud bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 93
J. Š., dosud bytem Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
rozhodla

podat  žalobu u  Okresního  soudu v  Ostravě  vůči  p.  J.  Š.,  dosud  bytem  Čujkovova,  Ostrava-Zábřeh,  o
vyklizení bytu, o vel. 0+2, standard, nacházejícího se v  Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy

6052/149  
16

Pronájem bezbariérového bytu, ukončení nájmů bytů dohodou, podání výpovědí z nájmů bytů a
uzavření smluv o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Vaňkova 1010/46, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 3
PhDr. G. J., Ostrava-Hrabůvka

II.
o ukončení nájmů bytů dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

K. M. (trvale bytem Ostrava-Zábřeh), Plzeňská, Ostrava-Zábřeh,
M. J., Horymírova, Ostrava-Zábřeh,
M. V., B. Četyny, Ostrava-Bělský Les,
J. P., V. Košaře, Ostrava-Dubina, 
Š. K., Jubilejní, Ostrava-Hrabůvka,
D. R., Letecká, Ostrava-Hrabůvka, 
Z. T. (trvale bytem  Ostrava-Mor. Ostrava) a Z. M. (trvale bytem  Praha), Jižní, Ostrava-Zábřeh, 
Ing. K. M., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh,
P. I., Lumírova, Ostrava-Výškovice,   
Mgr. Bc. H. K., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh,
Č. A., Horymírova, Ostrava-Zábřeh,
M. M., Horymírova, Ostrava-Zábřeh, 
B. M, Pavlovova, Ostrava-Zábřeh,
R. P. (trvale bytem Olbramice), Pavlovova, Ostrava-Zábřeh,
P. Z., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh,
J. V., Smirnovova, Ostrava-Zábřeh, 

III.
o podání výpovědí z nájmů bytů podle ust. § 2291 odst. 1,  2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

S. P., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh,
K. J., Abramovova, Ostrava-Zábřeh,
M. K., Václava Košaře, Ostrava-Dubina,
J. J., Oráčova, Ostrava-Hrabůvka,

IV.
o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul.  Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy  

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
místnost č. 13 - Š. Y., Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 14 - P. K.,  Horní, Ostrava-Hrabůvka
místnost č. 19 - H. I., Horní, Ostrava-Hrabůvka

6053/149  
17

Pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
o pronájmu bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Letecká 347/25, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1

about:blank
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H. A., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

H. A., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka,

2)
o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Průkopnická 2122/5, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 3
K. J. a K. H., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

K. J. a K. H., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh,

6054/149  
18

Pronájem garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu garáže č. 2 o výměře 17,44 m² v bytovém domě č. p. 1369, který je součástí pozemku p. č.
st.  1298 v k.  ú.  Hrabůvka,  adresní místo Stadická 1369/3,  Ostrava-Hrabůvka ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření nájemní smlouvy s panem Danielem
Kaštovským,  bytem  Kašparova1394/10,  Ostrava-Hrabůvka,  na  dobu  neurčitou,  s  tříměsíční  výpovědní
dobou, s výší nájemného 1 300 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle
schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02,  a to za podmínky uzavření  nájemní  smlouvy do 15 dnů od
doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

II.  v  případě  neuzavření  nájemní  smlouvy  ve  stanovené lhůtě,  uzavřít  nájemní  smlouvu v  rozsahu dle
schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02 s dalšími žadateli v pořadí:
1. P. Z., bytem Mjr. Nováka., Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší
nájemného 1 250 Kč/měsíc vč. DPH
2.  L.  P.,  bytem  Stadická,  Ostrava-Hrabůvka,  na  dobu neurčitou,  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  s  výší
nájemného 1 200  Kč/měsíc vč. DPH, dle důvodové zprávy

6055/149  
19

Pronájem prostoru sloužícího podnikání objektu na ul. Horymírova 121, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu prostor o výměře 890,12 m² v objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného
městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p.  3054, který je součástí pozemku p. č. st. 4911 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, společnosti One Original s.r.o., IČO 26834928,
se sídlem U Boříka 31/405, Ostrava-Nová Ves, a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s výší nájemného 108 Kč/m²/rok, za účelem provozování kuchyně, jídelny a bufetu, v
rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

6056/149  
20

Pronájem sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření smlouvy  o nájmu bytů vyčleněných pro účely  sociálního bydlení v  rámci  projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, s účinností od 02.02.2018 do 02.08.2018,
dle důvodové zprávy  

V. Vlasákové 965/21, 1+2, standard, č. b. 16
G. M., Čujkovova

V. Jiřikovského 168/29, 1+2, standard, č. b. 10
V. I., Horní

V. Jiřikovského 168/29, 1+3, standard, č. b. 6
V. J., Tylova

II.
o uzavření smlouvy  o nájmu bytu vyčleněného pro účely  sociálního bydlení v  rámci  projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou, s účinností od 31.01.2018 do 30.04.2018,
dle důvodové zprávy  

Karpatská 2857/20, 1+3, standard, č. b. 14
K. P., Horní, Ostrava-Hrabůvka

about:blank
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6057/149  
21

Ukončení smluv na dodávku energií domu Pavlovova 2625/31

Rada městského obvodu

rozhodla

o  ukončení  ,,Smlouvy  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny  č.  13-CEZDI-05063899"  na  dodávku
elektřiny  do  společných prostor  domu Pavlovova  2625/31,  Ostrava-Zábřeh,  uzavřené  mezi  statutárním
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka a dodavatelem
elektřiny ČEZ Prodej, a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ 27232433,

o  ukončení  ,,Smlouvy  o  připojení  odběrného  elektrického  zařízení  k  distribuční  soustavě  NN č.  13-NN-
1005063898", uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3,
700 30  Ostrava-Hrabůvka a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 domu Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh,

o ukončení ,,Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 63647/26439 a č. 63646/26440" na
dodávku studené pitné vody a odvádění odpadních vod domu Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh, uzavřené
mezi  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem  Ostrava-Jih,  Horní  791/3,  700  30   Ostrava-
Hrabůvka a dodavatelem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ 45193673,

o ukončení odečítací a rozúčtovací služby na zpracování odečtů studené a teplé vody pro nebytový prostor TJ
SOKOL HRABŮVKA domu Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh, na základě uzavřené ,,Smlouvy o odečítací a
rozúčtovací službě" č. ROZ-1810-10-KP1 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka a společností TECHSTAIN s.r.o.,  Koblovská 503/125,
725 29  Ostrava-Petřkovice,

o ukončení odběrného místa č. B040-361/910, DPS 45, Plzeňská *002 na dodávku teplé vody a tepla pro její
přípravu  do  nebytového  prostoru  TJ  SOKOL  HRABŮVKA domu Pavlovova  2625/31,  Ostrava-Zábřeh,  na
základě  ,,Smlouvy o dodávce tepelné energie č 70495" a přílohy ke smlouvě aktualizovaného ,,Seznamu
odběrných míst"   uzavřené  mezi  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem  Ostrava-Jih,  Horní
791/3,  700 30  Ostrava-Hrabůvka  a  dodavatelem  Veolia  Energie  ČR,  a.s.,  28.  října  3337/7,  Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 45193410

ke dni předání nemovitosti novému vlastníkovi, dle důvodové zprávy,

zmocňuje

starostu městského obvodu, Bc. Martina Bednáře k podpisu žádostí o ukončení smluv

6058/149  
22

Úprava nájemních vztahů týkajících se pronájmů garážových stání na ul. Fr. Formana č. 277/28
a č. 278/30, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

I.  o pronájmu garážového stání č.  4 v budově č. p.  277 objekt k bydlení,  která stojí na pozemku p. č.
110/83 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 277/28, Ostrava-
Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a o uzavření
nájemní  smlouvy  s  panem  L.  B.,  bytem  Václava  Jiřikovského,  700  30 Ostrava-Dubina,  s  účinnosti  od
01.03.2018, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou tři měsíce a s výší nájemného 815 Kč/měsíc vč. DPH, za
účelem  umístění  motorového  vozidla,  v  rozsahu  dle  schválené  vzorové  nájemní  smlouvy  NS  01,  dle
důvodové zprávy

II. o pronájmu garážového stání č. 1 v budově č. p. 278 objekt k bydlení,  která stojí na pozemku p. č.
110/82 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 278/30, Ostrava-
Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a o uzavření
nájemní smlouvy s paní K. J., bytem Františka Formana, 700 30 Ostrava-Dubina, s účinnosti od 01.03.2018,
na dobu neurčitou, s výpovědní dobou tři měsíce a s výší nájemného 815 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem
umístění  motorového  vozidla,  v  rozsahu dle  schválené  vzorové  nájemní  smlouvy  NS 01,  dle  důvodové
zprávy

III. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č.  4 v budově č. p. 277 objekt k bydlení,
která stojí na pozemku p. č. 110/83 zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka
Formana 277/28, Ostrava-Dubina, uzavřené  dne 19.04.2010 s paní K. J., bytem  Františka Formana, 700 30
Ostrava-Dubina, dohodou smluvních stran ke dni 28.02.2018, za podmínky uzavření nájemní smlouvy dle
bodu II. tohoto usnesení

IV. o ukončení nájemní smlouvy č. 253/17/OBH na pronájem garážového stání č. 1 v budově č. p. 278 objekt
k bydlení, která stojí na pozemku p. č. 110/82 zast. plocha a nádvoří,  v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní
místo Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina, uzavřené  dne 05.09.2017 s panem L. B., bytem  Václava
Jiřikovského, 700 30  Ostrava-Dubina, dohodou smluvních stran ke dni 28.02.2018, za podmínky uzavření
nájemní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

6059/149  
23

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v objektu na ul. Fr. Formana 251/13,
Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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s postoupením práv z nájemní smlouvy č. 2/b/032/145/97 ze dne 17.11.1997, ve znění dodatků, uzavřené s
panem  MUDr.  Jozefem  Izraelem,  IČO  61986721,  se  sídlem  Fr.  Formana  251/13,  Ostrava-Dubina,  na
společnost Experto credite s.r.o., IČO 06603050, se sídlem Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina,
rozhodla

o uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/145/97 ze dne 17.11.1997, ve znění dodatků, na
pronájem  prostoru  sloužícího  podnikání  o  výměře  95,28 m2,  za  účelem  užívání  jako  privátní  obvodní
ordinace, v objektu č. p. 251, který je součástí pozemku p. č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo
Fr.  Formana 251/13,  Ostrava-Dubina,  a to z důvodu změny  nájemce z pana MUDr.  Jozefa  Izraele,  IČO
61986721,  se  sídlem  Fr.  Formana  251/13,  Ostrava-Dubina,  na  společnost  Experto  credite  s.r.o.,  IČO
06603050, se sídlem Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina, dle důvodové zprávy

6060/149  
24

Výpůjčku prostor - sálu v objektu G-Centra na ul. Čujkovova 40a, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce prostoru sálu v budově č. p. 3165, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č.
st. 6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, vypůjčiteli Spirála o.
p. s., IČ 294/51/736 se sídlem A. Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava-Jih, za účelem poskytování sociálních služeb
a chráněného zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, a to každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00
hodin, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

6061/149  
25

Zajištění náhradních bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Svornosti 2280/5, Ostrava-Zábřeh, standard, 1+2, č. b. 5
Z. A., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

Z. A., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh,

2)
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, standard, 1+1, č. b. 26
H. V., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

H. V., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh,

6062/149  
26

Zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě v bytových domech

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním  a  provozováním  vedení  veřejné  sítě  elektronických komunikací  a  jejích koncových bodů -
telekomunikačních rozvaděčů,  vč.  příslušenství  v  bytových domech v  rozsahu dle  tohoto usnesení,  a  to
společností PODA a.s. se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179
rozhodla

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, v
platném znění o zřízení věcného břemene - služebnosti  inženýrské sítě, spočívající v umístění a zajištění
provozu  vedení  veřejné  sítě  elektronických  komunikací  a  jejích  koncových  bodů  -  telekomunikačních
rozvaděčů,  vč.  příslušenství  v  bytových  domech  ve  vlastnictví  Statutárního  města  Ostravy,  svěřených
městskému obvodu  Ostrava-Jih,  vedených u  Katastrálního  úřadu pro  Moravskoslezský  kraj,  Katastrální
pracoviště Ostrava,

1a)      č. o. 10,      č. p. 2329, ul. P. Lumumby, p. č. st. 3286,    k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
1b)      č. o. 12,      č. p. 2330, ul. P. Lumumby, p. č. st. 3287,    k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2a)      č. o. 159,    č. p. 2372, ul. Volgogradská, p. č. st. 3130, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2b)      č. o. 157a, č. p. 2373, ul. Volgogradská, p. č. st. 3129, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2c)      č. o. 155a, č. p. 2374, ul. Volgogradská, p. č. st. 3128, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2d)      č. o. 153,   č. p. 2379, ul. Volgogradská, p. č. st. 3127, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2e)      č. o. 151,   č. p. 2380, ul. Volgogradská, p. č. st. 3126, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2f)       č. o. 149,   č. p. 2381, ul. Volgogradská, p. č. st. 3125, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
2g)     č. o. 165,    č. p. 2382, ul. Volgogradská, p. č. st. 3133, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
3a)     č. o. 94,      č. p. 2375, ul. Volgogradská, p. č. st. 3147, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
3b)     č. o. 92,      č. p. 2376, ul. Volgogradská, p. č. st. 3148, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
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3c)     č. o. 90,      č. p. 2377, ul. Volgogradská, p. č. st. 3149, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
4a)     č. o. 121,   č. p. 2391, ul. Volgogradská, p. č. st. 3123, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
4b)     č. o. 119,   č. p. 2392, ul. Volgogradská, p. č. st. 3122, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
4c)     č. o. 117,   č. p. 2393, ul. Volgogradská, p. č. st. 3121, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
5a)     č. o. 96,     č. p. 2397, ul. Volgogradská, p. č. st. 3179, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
5b)     č. o. 98,     č. p. 2398, ul. Volgogradská, p. č. st. 3178, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
6a)     č. o. 82,     č. p. 2414, ul. Volgogradská, p. č. st. 3175, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
6b)     č. o. 84,     č. p. 2415, ul. Volgogradská, p. č. st. 3174, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
7a)     č. o. 72,     č. p. 2423, ul. Volgogradská, p. č. st. 3172, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
7b)     č. o. 74,     č. p. 2424, ul. Volgogradská, p. č. st. 3173, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8a)     č. o. 147,   č. p. 2434, ul. Volgogradská, p. č. st. 3075, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8b)     č. o. 145,   č. p. 2435, ul. Volgogradská, p. č. st. 3076, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8c)     č. o. 143,   č. p. 2436, ul. Volgogradská, p. č. st. 3077, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8d)     č. o. 139,   č. p. 2438, ul. Volgogradská, p. č. st. 3079, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
8e)     č. o. 137,   č. p. 2439, ul. Volgogradská, p. č. st. 3080, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
9)       č. o. 28,      č. p. 2458, ul. Volgogradská, p. č. st. 2864, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10a)  č. o. 22,      č. p. 2459, ul. Volgogradská, p. č. st. 2865, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
10b)  č. o. 24,      č. p. 2460, ul. Volgogradská, p. č. st. 2866, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
11a)  č. o. 18,      č. p. 2461, ul. Volgogradská, p. č. st. 2867, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
11b)  č. o. 20,      č. p. 2462, ul. Volgogradská, p. č. st. 2868, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
12)   č. o. 16,       č. p. 2464, ul. Volgogradská, p. č. st. 2870, k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13a) č. o. 10,       č. p. 3197, ul. Kotlářova, p. č. st. 6598,        k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
13b) č. o. 12,       č. p. 3198, ul. Kotlářova, p. č. st. 6597,        k.ú. Zábřeh nad Odrou, č. LV 3152
14)   č. o. 151,     č. p. 446, ul. Výškovická, p. č. 740/27,          k.ú. Výškovice u Ostravy, č. LV 1049
15)   č. o. 2,         č. p. 930, ul. B. Četyny, p. č. 130,                  k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
16a) č. o. 15,       č. p. 962, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 147,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
16b) č. o. 17,       č. p. 963, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 146,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
17a) č. o. 2,         č. p. 966, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 143,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
17b) č. o. 4,         č. p. 967, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 142,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
17c) č. o. 6,         č. p. 968, ul. Vl. Vlasákové, p. č. 141,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
18a) č. o. 46,       č. p. 1010, ul. Vaňkova, p. č. 205,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
18b) č. o. 48,       č. p. 1011, ul. Vaňkova, p. č. 206,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
19a) č. o. 50,       č. p. 1012, ul. Vaňkova, p. č. 207,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
19b) č. o. 52,       č. p. 1013, ul. Vaňkova, p. č. 208,                 k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
20a) č. o. 21,       č. p. 1016, ul. B. Václavka, p. č. 198,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
20b) č. o. 19,       č. p. 1017, ul. B. Václavka, p. č. 197,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
21a) č. o. 1,         č. p. 1018, ul. B. Václavka, p. č. 188,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
21b) č. o. 3,         č. p. 1019, ul. B. Václavka, p. č. 189,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
21c) č. o. 5,         č. p. 1020, ul. B. Václavka, p. č. 190,           k.ú. Dubina u Ostravy, č. LV 109
22)   č. o. 23,       č. p. 1407, ul. Klegova, p. č. st. 1183,           k. ú. Hrabůvka,            č. LV 1364

ve prospěch společnosti PODA, a.s. se sídlem 28. října 1168/102, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 25816179,
v  rozsahu  daném  technickou  specifikací,  za  oboustranně  sjednanou  jednorázovou  úhradu  stanovenou
dohodou smluvních stran ve výši 10 000,- Kč (bez DPH) za každý jednotlivý stavební objekt, tato částka
bude navýšena o zákonnou sazbu daně (DPH) platnou a účinnou k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
Celková výše úhrady činí 220.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí se sjednává
na dobu určitou 50 let, počínaje dnem vkladu práva do katastru nemovitostí
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě

6063/149  
27

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Lužická 591/4 v
Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužicího podnikání ve II. nadzemním podlaží pavilonu A objektu č.p.
591, který je součástí pozemku p.č.st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul.
Lužická  4/591 v  Ostravě  - Výškovicích,  o  celkové  výměře  251,82 m² s minimální  výší  nájemného 200
Kč/m²/rok, bez určení účelu užívání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy

6064/149  
28

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy uzavřené na pronájem prostor na ul. V Zálomu 1,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 8/032/25/14 ze dne 16.04.2014, ve znění dodatků, uzavřené
na pronájem nebytového prostoru o výměře 871,85 m² v objektu č. p. 2948, který je součástí pozemku p.
č. st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, jehož nájemcem je
spolek Cirkus trochu jinak, z,.s., IČO 22878670, se sídlem Hlavní 34, Vřesina, z důvodu změny doby nájmu,
a to z doby neurčité na dobu určitou 15 let
žádá

Radu  města  Ostravy  o  vydání  předchozího  souhlasu  ke  změně  doby  nájmu  u  nájemní  smlouvy  č.
8/032/25/14 uzavřené  dne  16.04.2014,  ve  znění  dodatků,  na  pronájem nebytového prostoru o výměře
871,85 m² v objektu č. p. 2948, který je součástí pozemku p. č. st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní
místo  V  Zálomu  2948/1,  Ostrava-Zábřeh,  jehož  nájemcem  je  spolek  Cirkus  trochu  jinak,  z,.s.,  IČO
22878670, se sídlem Hlavní 34, Vřesina, a to z doby na neurčité na dobu určitou 15 let, dle důvodové zprávy

about:blank
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6065/149  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Františka Formana 281/34, standard, č. b. 9
L. E., Františka Formana, Ostrava-Dubina

Lumírova 487/7, 1+3, standard, č. b. 16
R. L., Lumírova, Ostrava-Výškovice

6066/149  
30

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 22.02.2018, dle důvodové zprávy

Zlepšovatelů 574/50, 1+2, standard, č. b. 5
M. D., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

6067/149  
31

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, a to s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu,
dle důvodové zprávy

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 77
A. H., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

6068/149  
32

Žádost o změnu nájemního vztahu v prostorách objektu na ul. Edisonova 82, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

projednala

žádost pana Václava Horáka, IČO 73274470, se sídlem Pjanovova 1653/1, Ostrava-Zábřeh, o změnu formy
nájemního vztahu ze stávající nájemní smlouvy č. 225/17/OBH ze dne 09.08.2017, ve znění dodatků, na
smlouvu o výpůjčce, dle důvodové zprávy
rozhodla

nevyhovět žádosti pana Václava Horáka, IČO 73274470, se sídlem Pjanovova 1653/1, Ostrava-Zábřeh, o
změnu nájemního vztahu ze stávající nájemní smlouvy č. 225/17/OBH ze dne 09.08.2017, ve znění dodatků,
na výpůjčku prostor sloužících podnikání v objektu občanské vybavenosti v přízemí budovy "B" ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 792, který je součástí pozemku
p. č. st. 670 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Edisonova 792/82, dle důvodové zprávy

6069/149  
33

Žádosti  o  ukončení  nájmu  bytu  dohodou  a  uzavření  smlouvy  o  nájmu  bytu  při  nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, ke dni 31.01.2018, dle důvodové zprávy

Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 36
M. K., Milana Fialy, Ostrava-Dubina

Stadická 1369/3, 1+1, standard, č. b. 43
M. K., Stadická Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 57
J. K., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.02.2018 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 36
M. B., Milana Fialy, Ostrava-Dubina

Stadická 1369/3, 1+1, standard, č. b. 43
A. K., Stadická, Ostrava-Hrabůvka
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Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 57
D. E.. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

6070/149  
34

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 53
D. Á., Josefa Brabce, Ostrava-Mor. Ostrava

Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 32
Mgr. B. P. P. a B. K., V. Jiřikovského

Bedřicha Václavka 1017/19, Ostrava-Bělský Les, 1+2, standard, č. b. 22
M. V., Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 8
V. Z., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 1
L. A., Prievidzská, Handlová, Slovenská republika
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 bytů výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření dohod o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy

Jubilejní 283/20, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, standard, č. b. 1
L. S., Sámova, Ostrava-Hrabůvka

Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice,1+3, standard, č. b. 18
K. P., Výškovická, Ostrava-Výškovice

Vlasty Vlasákové 966/2, Ostrava-Bělský Les, 1+3, standard, č. b. 15
K. B., Tlapákova, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k  dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy
L. S., Fr. Formana, Ostrava-Dubina,
K. P., Výškovická, Ostrava-Výškovice,

6071/149  
35

Odpis pohledávky s příslušenstvím za zemřelou--V. H.

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

po zemřelé V. H. v celkové výši 99 885,- Kč (jistina ve výši 553,- Kč, vyčíslené příslušenství ve výši 84 926,-
Kč, náklady řízení ve výši 13 970,- Kč a nežalovaný dluh ve výši 436,- Kč) vzniklé z titulu neuhrazeného
dlužného nájmu a záloh na služby spojeného s užíváním bytu na ulici P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

po zemřelé V. H. v celkové výši 99 885,- Kč (jistina ve výši 553,- Kč s příslušenstvím, vyčíslené příslušenství
ve výši 84 926,- Kč, náklady řízení ve výši 13 970,- Kč a nežalovaný dluh ve výši 436,- Kč) vzniklé z titulu
neuhrazeného dlužného nájmu a záloh na služby spojeného s užíváním bytu  na ulici v Ostravě-Zábřehu  

dle důvodové zprávy.

about:blank

14 z 26 29.1.2018 11:55



6072/149  
36

Souhlas s návrhem na zastavení exekucí, odpis pohledávky-K. M.

Rada městského obvodu

rozhodla

souhlasit s návrhy na zastavení exekucí sp.zn. 133 EX 1651/17 a sp.zn. 133 EX 1652/17 k vedených vůči paní
K. M., v celkové výši 8 524,- Kč (vyčíslené příslušenství ve výši  6 124,- Kč, náklady řízení ve výši 2 400,-
Kč) vzniklých z titulu neuhrazeného nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2004 spojeného s užíváním bytu na
ulici V. Jiříkovského  v Ostravě-Dubině
a
odepsat pohledávky ve stejném znění
dle důvodové zprávy.

6073/149  
37

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu trvat na usnesení č. 0467/13 ze dne 14.3.2017 a projednat možnost nabytí
nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Podolí, z vlastnictví společnosti ALSA consult, a.s., IČ:
27830195,  se  sídlem  Mariánské  náměstí  2116/10,  709  00  Ostrava   –  Mariánské  Hory  do  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením správy městskému obvodu Ostrava-Jih až poté, co v této lokalitě
budou kolaudovány rodinné domy minimálně na 37 pozemcích z celkového počtu 37 pozemků určených pro
výstavbu rodinných domů

6074/149  
38

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  Dohodu  o  úhradě  za  bezesmluvní  užívání  pozemku  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih pod garáží  v  cizím  vlastnictví  s M.  M.,  bytem Pržno,  739 11 z
důvodu bezesmluvního užívání pozemku p.č.st. 3709, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita U Výtopny na částku ve výši 45 Kč/m²/rok za období od 15.  1. 2016 do 19.  6.  2016 za užívání
poloviny pozemku celkem 183 Kč a za období od 20. 6. 2016 do 19. 7. 2016 za užívání celého pozemku
celkem 70 Kč, tzn. v celkové výši 253 Kč, ve znění přílohy tohoto materiálu

6075/149  
39

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

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout neprodat pozemek p.p.č. 121/3 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 25 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

6076/149  
40

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Místní

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby  vjezdu o výměře 5,8 m² v zeleni + 1,6 m² na stávajícím chodníku, umísťované na části
pozemku  p.p.č.  555/144 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ul.  Místní,  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih  a
rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 555/144 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,8 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Místní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava -
Jih,  Ing.  A.  K.,  bytem  Rezkova,  700 30 Ostrava  – Zábřeh a  Mgr.  J.  V.,  Ph.D.,  bytem Mírová,  742 83
Klimkovice, za účelem umístění a užívání vjezdu, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m², tj. 261,-  Kč/rok
na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní dobou a  uzavřít  nájemní  smlouvu,  smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

6077/149  
41

Souhlas s umístěním stavebního záměru na částech pozemku v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ul.
Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru "Stavební úpravy - revitalizace bytového domu na ulici Proskovická 655,
656, 657, Výškovice, 700 30 Ostrava" spočívajícím v provedení zateplení fasád objektu, přiteplení štítových
zdí, zateplení střechy, zateplení stropu suterénu a parteru vstupů, výměna osmi garážových vrat, provedení
nových  stříšek  nad  garážemi,  vybourání  stávajícících  balkónů  a  zavěšení  devíti   sloupců  nových
prefabrikovaných lodžií k bytovému domu č.p. 655, 656, 657 na pozemku parc.č. 793/209 zastavěná plocha
a nádvoří,  umísťovaných nad částmi pozemku parc.č.  793/245 ostatní plocha,  zeleň,  v k.ú.  Výškovice u
Ostravy, svěřeného městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas
pro stavebníka  Společenství  vlastníků Proskovická 655,  656,  657,  IČ: 05226074,  se  sídlem Proskovická
655/47, Výškovice, 700 30 Ostrava je platný do 31.1.2020

about:blank
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6078/149  
42

Souhlas s umístěním stavebního záměru na pozemcích v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova a
Sámova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru pod názvem „Oprava vodovodu v Hrabůvce, ulice Mitušova“ spočívajícím v
opravě vodovodních řadů pod povrchem částí pozemků p.p.č.  203/1 ostatní plocha,  ostatní komunikace,
p.p.č. 338/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 340/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 340/35 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 342/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 342/6 ostatní plocha, ostatní dopravní
plocha, p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 348/17 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, p.p.č. 354/1
ostatní plocha, zeleň,  p.p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 354/15 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 354/24 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 354/31 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.
354/32 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova a Sámova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je
přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 451 93 673, se
sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný do 31.1.2020

6079/149  
43

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru „Oprava bytového domu v  Ostravě-Zábřehu na ulici  Bolotova 1779/21“
spočívajícím v provedení dvou řad zavěšených lodžií o výměře 1,475 m x 3,67 m, k bytovému domu č.p.
1779 na pozemku p.č.st. 2148 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/53, v k. ú. Zábřeh nad  Odrou
svěřeném  městskému obvodu  v  rozsahu  dle  snímku,  který  je  přílohou  tohoto  materiálu,  souhlas  pro
stavebníka Společenství vlastníků Bolotova 1779/21, IČ 28573307, se sídlem Bolotova 1779/21, Zábřeh, 700
30 Ostrava je platný do 31.1.2020

6080/149  
44

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

souhlasí

s  umístěním  stavebního  záměru „Revitalizace  domu Svazácká  2138/32“ spočívajícím  v   instalaci  12 ks
zavěšených předsazených lodžií umístěných do tří sloupců o výměře 0,8 m x 2,6 m, k bytovému domu č.p.
2138 na pozemku p.č.st. 3355 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/77, v k. ú. Zábřeh nad Odrou
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas
pro  stavebníka  Společenství  vlastníků pro  dům  Svazácká  2138/32,  IČ:  27807398,  se  sídlem  Svazácká
2138/32, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.1.2020

6081/149  
45

Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Samoljovova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/51 - ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  lokalita "ul.  Samoljovova",  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 23 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

6082/149  
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části  pozemku parc.  č.  793/1,  ostatní plocha,  zeleň,  o výměře 15,3 m² v k.  ú.
Výškovice  u Ostravy,  ul.  Lumírova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  se  svěřením  městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího stání,  na dobu určitou 5 let,  s tím, že po
uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, to vše za podmínky, že žadatel
zajistí  na  své  náklady  geometrické  zaměření  stavby  a  po  její  kolaudaci  stavbu bezúplatně  převede  do
vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih

6083/149  
47

Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě "Pavlovova-Rudná", k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha,  dráha o výměře 100 m² ,  výměra celkem 120 m² v k.ú.  Zábřeh nad Odrou za
účelem užívání zahrádky č. 10 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

6084/149  
48

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 06 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 162, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.

about:blank
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Bohumíra Četyny za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

6085/149  
49

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,  pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:
1. pozemek p.č.st. 1986/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
ul. Kpt. Vajdy
2. pozemek p.č.st. 2323, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
3. pozemek p.č.st. 2331, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny
4. část pozemku p.č.st. 2966/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,25 m² (celková výměra 230 m²),
odpovídající  výši spoluvlastnického podílu o  velikosti  1554/38630 příslušejícího k  jednotce  11/369 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
5. ½ pozemku p.č.st. 2967/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,5 m² (celková výměra 19 m²) v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

6086/149  
50

Záměr na pronájem pozemku, Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Špillarova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č. 886 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 18258 m² v k.ú.
Výškovice  u Ostravy,  ul.  Špillarova,  ve  vlastnictví  statutárního města Ostrava,  se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování a provozování neziskového zařízení pro vzdělávání, rekreaci a
odpočinek pod názvem "HURÁ park", na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

a
doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu trvat  na  svém  usnesení  č.  0542/15 ze  dne  7.9.2017,  kterým  vydalo
nesouhlasné  stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č.  886,  808/6,  881/5 v k.ú.  Výškovice u
Ostravy,  svěřené  městskému obvodu a  žádá Zastupitelstvo města  Ostravy  rozhodnout o  záměru města
neprodat uvedené pozemky pro realizaci žádného z níže uvedených záměrů:

1.  vybudování a provozování centra pro hiporehabilitaci pro děti postiženými poruchou autistického spektra
(PAS) s těžkou mentální retardací

- absolvování hipoterapie, výstavba stáje pro cca 8 koní, ohrazená pracovní plocha a kruhová jízdárna

2. vybudování a provozování neziskového zařízení pro vzdělávání,  rekreaci a odpočinek s názvem "HURÁ
park"

-se  zaměřením  na  prezentaci  života  a  chovu skupin domácích zvířat  s  areálem  s dětskými  zábavnými
atrakcemi pro volnočasové  využití,    cukrárnou,  restaurací  s venkovním posezením,  vyhlídkovou věží  a
chovným rybníkem pro pstruhy

dle důvodové zprávy

6087/149  
51

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p.č. st. 6051 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  lokalita  "Korýtko",  ve vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

6088/149  
52

Zřízení  věcného břemene  -  služebnosti,  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  Česká  telekomunikační
infrastruktura a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části  pozemku p.č. 793/1 ostaní plocha, zeleň, v k.ú. Výškovice u
Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení  veřejné  telekomunikační  sítě  včetně 2 ks telekomunikačních rozvaděčů,  ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha
3, za celkovou úplatu 24.500,-  Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné telekomunikační sítě a 2 ks telekomunikačních rozvaděčů,  a to

about:blank
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vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1126-687/2017.
rozhodla

uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3,  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6089/149  
53

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části  pozemku p.č. 624/2 ostaní plocha, silnice, v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem
uložení podzemní kabelové přípojky NN, ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ: 24729035,  se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, za celkovou úplatu 4.500,-  Kč + zákonná sazba
DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění,  udržování  a  provozování  podzemní  kabelové  přípojky  NN,   a  to  vše  v  rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1129-792/2016
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV -
Podmokly,  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6090/149  
54

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části  pozemku p.p.č. 439/33 ostaní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih za účelem uložení nadzemní přípojky NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, za celkovou úplatu 14.500,-  Kč + zákonná sazba
DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, udržování a provozování nadzemní přípojky NN,  a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č. 3406-253/2016
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV -
Podmokly,  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6091/149  
55

Vzor dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

Rada městského obvodu

schvaluje

znění vzorového textu dodatku k SoD na realizaci veřejné zakázky -  investiční akce na stavební práce, a to:

1. v případě dodatečných a/nebo nových prací a neprovádění některých prací,

2. v případě pouze dodatečných a/nebo nových prací,

3. v případě pouze neprovádění některých prací,

s možností současného prodloužení či zkrácení termínu provedení díla,

ve znění předloženého návrhu

6092/149  
56P

Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  na  zpracování  projektové  dokumentace  na  "Parkoviště  ul.
Krylovova a Čujkovova" dílčí část č. 4 "Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53,
p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0231/2017/INV  na  zpracování  projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova" dílčí část č. 4 "Vybudování parkovacích stání na ul.
Čujkovova 49-53, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou" se zpracovatelem projektové dokumentace Ing.
Romanem Fildánem, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 75379007 dle přiloženého návrhu
ukládá

Ing. Aleně Nogové,  pověřené zastupováním vedoucího odboru investičního
zabezpečit všechny úkony:

spojené s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0231/2017/INV
Termín: 6.2. 2018
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6093/149  
57P

Dohoda o ukončení smluvního vztahu  na zpracování PD  pro akci " Dětské hřiště ul. Čujkovova,
MOb Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  Dohody o ukončení  smluvního vztahu pro další  zpracování PD na  akci   „Dětské hřiště ul.
Čujkovova, Ostrava-Jih“, se zpracovatelem projektové dokumentace společností PITTER DESIGN,  s. r. o., IČ
25275291 dle přiloženého návrhu
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Dohody o ukončení smluvního vztahu na další zpracování
PD na akci „Dětské hřiště ul. Čujkovova, Ostrava-Jih“
ukládá

Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony souvísející s uzavřením  Dohody o ukončení smluvního vztahu.
Termín: 12. 02. 2018

6094/149  
58P

Schválení  návrhu  Smlouvy  o  realizaci  překládky  sítě   elektronických  komunikací  č.  VPI/MS
/2017/00240-akce Parkoviště ul. Jiřikovského-Kaminského,Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Smlouvy  o  realizaci  překládky  sítě   elektronických  komunikací  č.  VPI/MS/2017/00240  se
společností  Česká telekomunikační  infrastruktura  a.  s.  ,  Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3 - Žižkov  dle
přiloženého návrhu
zmocňuje

starostu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  k  podpisu  Smlouvy  o  realizaci  překládky  sítě   elektronických
komunikací č. VPI/MS/2017/00240
ukládá

Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy
Termín: 26. 02. 2018

6095/149  
59P

Dohoda  o  ukončení  smluvního  vztahu  na  zpracování  projektové  dokumentace  na  akci
"Vybudování parkovacích stání na ul. J.Herolda 3, p.p.č. 371/91, k.ú. Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dohody  o  ukončení  smluvního  vztahu,   kterou se  ukončují  práce  na  zpracování  projektové
dokumentace  dle  smlouvy  o  dílo  agendové  č.  S/0177/2017/INV  ze  dne  22.2.2017  na  akci  s  názvem
"Vybudování parkovacích stání na ul.  J.Herolda 3, p.p.č. 371/91, k.ú. Hrabůvka" se zhotovitelem IVITAS,
a.s.,  IČO 25357255 a úhradě ceny části provedeného díla ve výši 131 648,00 Kč vč. DPH, dle přiloženého
návrhu
ukládá

Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dohody o ukončení smluvního vztahu dle smlouvy o dílo č.
S/0177/2017/INV ze dne 22.2.2017 na zpracování projektové dokumentace na veřejnou zakázku 112.16
"Vybudování parkovacích stání na ul. J.Herolda 3, p.p.č. 371/91, k.ú. Hrabůvka"
Termín: 31. 01. 2018

6096/149  
60P

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2017

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za IV. čtvrtletí roku 2017

6097/149  
61P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava
havarijního stavu podlah v TV ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina VZ 04.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 04.18 „Oprava
havarijního stavu podlah v TV ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina" ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací,  ve  znění  pozdějších změn,  dodavatelům  uvedeným  v  předloženém
přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 04.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 04. 2018

6098/149  
62P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava střešní
krytiny na objektu MŠ Mozartova 9“ VZ 02.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 02.18 Oprava
střešní krytiny na objektu MŠ Mozartova 9“ ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a oddílu B části II.  Zásad pro zadávání
veřejných  zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací,  ve  znění  pozdějších změn,  dodavatelům  uvedeným v  předloženém  přínosu s
doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 02.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 04. 2018

6099/149  
63P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 130.17
Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící  komise  a dle přiložené důvodové zprávy
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tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ
130.17  Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017 a o uzavření smlouvy na dodávku u této podlimitní
veřejné  zakázky   s vybraným dodavatelem  DILERIS a.s.,  sídlem  Novoveská 1262/95,  709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČO: 26828677, za nabídkovou cenu Kč 289.660,00 bez DPH a za podmínek uvedených v
příloženém návrhu smlouvy
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy na dodávku s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky
VZ 130.17 " Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017"
Termín: 02. 02. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  smlouvy  na  dodávku u této  veřejné  zakázky  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 130.17 " Dodávka záložních zdrojů
pro ICT zařízení 2017"
Termín: 02. 03. 2018

6100/149  
64P

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, ZPŘ) - VZ 116.17
Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Rada městského obvodu

bere na vědomí

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na
stavební  práce  VZ  116.17  "Rekonstrukce  objektu  a  sportovního  areálu  ul.  Charvátská  10,  Ostrava  -
Výškovice" dle přiložené důvodové zprávy
bere na vědomí

prodloužení lhůt  dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

6101/149  
65P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) - "Dodávka kancelářských potřeb
pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018" VZ 118.17

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 118.17 "Dodávka kancelářských potřeb
pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v  roce  2018" o výběru ekonomicky nejvýhodnější  nabídky  a  o
uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem:
- KASPA papír s. r. o.,  se sídlem Porážková 68A, 702 00 Ostrava, IČ: 26819449, za nabídkové jednotkové
ceny u položek č. 1 - 28 uvedené v protokolu z elektronické aukce a u položek 29 - 146 uvedené v Příloze č.
1 přiloženého závazného návrhu rámcové kupní smlouvy s finančním limitem ve výši 1.300.000,00 Kč bez
DPH a dobou čerpání do 31. 12. 2018 podle toho, která skutečnost nastane dříve

a jako druhým v pořadí s účastníkem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.,  se sídlem Svazarmovská 309, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 25910027
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky VZ 118.17 "Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v
roce 2018"
Termín: 05. 02. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  rámcové  kupní  smlouvy  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a  zabezpečit  všechny
potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  na dodávky  VZ 118.17 "Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018"
Termín: 22. 02. 2018

6102/149  
66P

Zrušení  VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební  práce)  -  „Koordinátor BOZP podle
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“  VZ 121.17

Rada městského obvodu

rozhodla

o zrušení VZ 121.17  „Koordinátor  BOZP podle zákona č.  309/2006 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů“ z
důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 121.17 vyplývající z usnesení
Termín: 01. 02. 2018

6103/149  
67P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava
zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava Dubina“ VZ 01.18

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 01.18  „Oprava
zahradních teras při MŠ B. Dvorského 2, Ostrava Dubina“ ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a oddílu B části II.  Zásad pro
zadávání  veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,  městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Barbora Hrubá, Ph. D., odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2.  Ing.  Roman  Jirsa,  vedoucí  oddělení  strategického  rozvoje  odboru  strategického  rozvoje,  vztahů  s
veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 01.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 06. 04. 2018

6104/149  
68P

Výzva (zjednodušené podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná zakázka na  stavební práce)   -  VZ
138.17 Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v
letech 2018 - 2021

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 138.17 "Opravy výtluků
na  komunikacích  svěřených  do  správy  městského  obvodu  Ostrava-Jih  v  letech  2018  -  2021"  ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  části  III.  Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn,  dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunáních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. RNDr. František Staněk, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
4. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunáních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

about:blank

22 z 26 29.1.2018 11:55



Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 138.17 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky
Termín: 15. 03. 2018

6105/149  
69

Žádost o vydání opatření obecné povahy v domě na ul. J. Matuška 56/15, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

schvaluje

návrh odpovědi na obdrženou petici dle předloženého návrhu a
rozhodla

podat žádost o vydání opatření obecné povahy dle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění

6106/149  
70

Revokace usnesení rady  městského obvodu č.  5973/144 a Uzavření dodatku č.  1  k nájemní
smlouvě č. 8/014/448/08 v objektu na ul. Mitušova 1330/4

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 5973/144 ze dne 21.12.2017, kterým rozhodla uzavřít s pobočným spolkem Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava, IČO: 68308892, se sídlem Mitušova
1330/4,Ostrava-Hrabůvka, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/014/448/08 ze dne 25.03.2008 na prostor
sloužící podnikání o výměře 412,31 m2 v objektu č. p. 1330, stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku p.  č.  st.  1387,  zastavěná  plocha a  nádvoří  v  k.ú.  Hrabůvka,  adresní  místo Mitušova  1330/4,
Ostrava-Hrabůvka,  za  účelem  provozování  stacionáře  pro  zdravotně  postižené,  na  dobu  neurčitou  s
tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu změny a doplnění stávající smlouvy, týkající se nájemného, práv
a povinnosti smluvních stran a skončení nájmu, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
rozhodla

uzavřít s pobočným spolkem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka
Ostrava, IČO: 68308892, se sídlem Mitušova 1330/4,Ostrava-Hrabůvka, Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
8/014/448/08 ze dne 25.03.2008 na prostor sloužící podnikání o výměře 412,31 m2 v objektu č. p. 1330,
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1387, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka,  adresní  místo  Mitušova  1330/4,  Ostrava-Hrabůvka,  za  účelem  provozování  stacionáře  pro
zdravotně  postižené,  na  dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní  dobou,  a  to z důvodu změny a doplnění
stávající smlouvy, týkající se nájemného, práv a povinnosti smluvních stran a skončení nájmu, v rozsahu dle
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

6107/149  
71

Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 266/2016/OBH ze dne 28.11.2016 na výpůjčku prostoru v
I. nadzemním podlaží pavilonu UV 11-A o výměře 575,53 m², ve II. nadzemním podlaží pavilonu UV11-A o
výměře 489,76 m2 a v I. nadzemním podlaží pavilonu K2Z-A o výměře 116,25 m² v objektu č. p. 2948,
která je součástí pozemku p. č. st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-
Zábřeh, s vypůjčitelem příspěvkovou organizací Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO
66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava-Zábřeh, zastoupenou Ing. Miroslavem Janečkou, ředitelem
organizace, z důvodu rozšíření prostor o výměru 96,29 m2 ve II. nadzemním podlaží pavilonu K2Z-A výše
specifikovaného objektu, v rozsahu dle předloženého návrhu
souhlasí

s provedením prací charakteru technického zhodnocení spočívající ve stavebních úpravách sociálního zařízení
ve II. nadzemním podlaží pavilónu K2Z-A v objektu č. p. 2948, která je součástí pozemku p. č. st. 4591 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, vypůjčitelem, organizací Technické
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh,
zastoupenou Ing. Miroslavem Janečkou, ředitelem organizace, nákladem vypůjčitele
schvaluje

udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními pracemi charakteru
technického  zhodnocení  v  účetnictví  vypůjčitele  organizace  Technické  služby  Ostrava-Jih,  příspěvková
organizace,  IČO 66739331,  se  sídlem  Kpt.  Vajdy  3202/6,  Ostrava-Zábřeh,  zastoupené  Ing.  Miroslavem
Janečkou, ředitelem organizace, dle důvodové zprávy

6108/149  
72

Dodatek č.12 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Dodatku č. 12 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny" ze dne 7.2.2007 mezi
SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 a společností Veolia
Energie ČR,  a.s.,  28.října 3337/7,  702 00 Ostrava,  IČ  45193410 k odběrnému místu Centrální  spisovna
Ostrava - Jih, na ulici U Výtopny č.p. 3164, Ostrava - Zábřeh s účinností od 1.1.2018 dle důvodové zprávy s
úpravou přílohy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dodatku č. 12

about:blank
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6109/149  
73

Výpověď smlouvy o dílo na VZ 136.16 "Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět smlouvu o dílo agendové číslo S/572/2017/OBH ze dne 19.5.2017 na realizaci podlimitní veřejné
zakázky   "Provádění  revizí  a  kontrol  plynoinstalace  v  bytových  domech  v  majetku  SMO  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih" se zhotovitelem EV - servis s.r.o.,  IČ: 60318457, se sídlem Klimkovická
58/30, 708 00 Ostrava-Poruba, dle důvodové zprávy.

6110/149  
OR

Informace odboru výstavby a životního prostředí o měření prašnosti v městském obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informace  odboru  výstavby  a  životního  prostředí  týkající  se  měření  prašnosti  v  městském  obvodu
Ostrava-Jih

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 5773/140, 65 Odpis pohledávky -D. F.

Rada městského obvodu

souhlasí

s  odepsáním  částky  ve  výši  21  189,-  Kč  za  paní  D.  F.  představující  soudem  pravomocně  zamítnutou
pohledávku vzniklou z titulu neuhrazených faktur č. 163/2004 ve výši 10 890,- Kč a č. 191/2004 ve výši 10
299,50 Kč za opravy bytu  v Ostravě-Zábřehu

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat částku ve výši 21 189,- Kč za paní D. F. představující soudem pravomocně zamítnutou pohledávku
vzniklou z titulu neuhrazených faktur č. 163/2004 ve výši 10 890,- Kč a č. 191/2004 ve výši 10 299,50 Kč za
opravy bytu  v Ostravě-Zábřehu.

about:blank
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