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Přehled usnesení 15. schůze Rady městského obvodu, ze dne 23. 4. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0614/15 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

0615/15 2. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0616/15 3. Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0617/15 4. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0618/15 5. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0619/15 6. Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých (Bc. Martin Bednář, starosta)

0620/15 7. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

0621/15 8. Zrušení usnesení  č. 0408/9 Rady městského obvodu Ostrava-Jih  ze dne 27.2.2015 o schválení Smlouvy o
smlouvě budoucí o realizaci  přeložky distribučního zařízení určeného k dodávkce elektrické energie (Bc.
František Dehner, místostarosta)

0622/15 9. Dodatek č.1 ke SOD č. 4/032/31/15 pro akci  „Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým
přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV 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“ (Bc. František Dehner, místostarosta)

0623/15 10. Organizační zajištění setkání a workshopů pro podnikatele Ostravy-Jih Institutem pro ženy, o.s. (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

0624/15 11. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0625/15 12. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0626/15 13. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2014 (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

0627/15 14. Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská
2, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0628/15 15. Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0629/15 16. Neposkytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0630/15 17. Pronájem volných míst v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0631/15 18. Zveřejnění záměru na pronájem místa v krytém stání (Markéta Langrová, člen rady)

0632/15 19. Zpětvzetí výpovědi z nájmu krytého stání (Markéta Langrová, člen rady)

0633/15 20. Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 3/j/031/51/01/15 (Věra Válková, místostarostka)

0634/15 21. Smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu (Věra Válková,
místostarostka)

0635/15 22. Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst (Věra Válková, místostarostka)

0636/15 23. Vzorová  "Smlouva o nájmu hrobového místa" (Věra Válková, místostarostka)

0637/15 24. Žádost o souhlas  vlastníka pozemku s kácením dřeviny (Věra Válková, místostarostka)

0638/15 25. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny (Věra Válková, místostarostka)

0639/15 26. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

0640/15 27. Plnění povinností vlastníka vodního díla – rybníku na pozemku parc.č. 835 v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0641/15 28. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0642/15 29. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0643/15 30. Revokace usn. č. 0466/11 ze dne 12.3.2015 a souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene  - služebnosti na pozemky v k. ú. Hrabůvka,  lokalita Edisonova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0644/15 31. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k.
ú. Zábřeh nad Odrou,  ul.  Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0645/15 32. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku a  záměr pronájmu části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou,
ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0646/15 33. Úhrada bezesmluvního užívání pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0647/15 35. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 311/33 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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0648/15 36. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0649/15 37. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Bolotova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0650/15 38. Záměr na pronájem pozemku st.p.č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m²,  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0651/15 39. Záměr na pronájem pozemku st.p.č. 6380 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0652/15 40. Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0653/15 41. Záměr pronájmu pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0654/15 42. Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0655/15 43. Zrušení usnesení č. 0527/12 ze dne 26.3.2015 a pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Řadová
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0656/15 44. Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu částí pozemku  a Prodloužení dočasnosti užívání stavby v
k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0657/15 45. Odpis nedobytné pohledávky (Markéta Langrová, člen rady)

0658/15 46. Odpis pohledávky po zemřelé (Markéta Langrová, člen rady)

0659/15 47. Prominutí poplatku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0660/15 48. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0661/15 49. Pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce (Markéta Langrová,
člen rady)

0662/15 50. Skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou, žádost o pronájem bytu – variantní návrh (Markéta
Langrová, člen rady)

0663/15 51. Snížení nájemného v prostorách sloužících podnikání v budově G-Centra na ul. Čujkovova 40a v O.-Zábřehu
(Markéta Langrová, člen rady)

0664/15 52. Souhlas s umístěním sídla společnosti v prostorách sloužících podnikání v objektu G-Centra na ul.
Čujkovova 40a v O.-Zábřehu (Markéta Langrová, člen rady)

0665/15 53. Souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

0666/15 54. Uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu a vyplacení vzniklého přeplatku, pronájem bezbariérového
bytu, skončení nájmu dohodou, výpověď z nájmu bytu, uzavření smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby
sociálního bydlení, ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

0667/15 56. Změna distribuční sazby dodávky elektrické energie na odběrných místech - Horní 3039/114, O.-Dubina a
Gurťjevova 459/11, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0668/15 57. Zřízení věcných břemen v bytových domech na ul. Volgogradská v O.-Zábřehu (Markéta Langrová, člen
rady)

0669/15 58. Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

0670/15 60. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

0671/15 61. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

0672/15 62. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0673/15 63P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, a části III. Zásad) - Dětská hřiště
O.-Jih, dětské hřiště č. 2, parc.č. 379/7 - k.ú. Hrabůvka a parc.č. 121/1 - k.ú. Dubiny u Ostravy  ul. V.
Vlasákové (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0674/15 64P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0675/15 65P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - studie a projektová dokumentace „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih" (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0676/15 66P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - Vybudování plynového vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0677/15 67P. 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 a I. čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o., Kulturního zařízení O.-Jih, p.o. a odboru investičního
(Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0678/15 68P. Výběr nejvhodnější nabídky  -   Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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0679/15 69P. Výzva (dodávky, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)  -
Fitness park Ostrava-Dubina (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0680/15 70P. Výzva k podání cenové nabídky pro Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora
při realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka
(Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0681/15 71P. Výzva (stavební práce, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)
 - Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

0682/15 72P. Výzva (stavební práce, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)
 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0683/15 73P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Odstranění přilehlých teras,
Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0684/15 74P. Zpráva komise Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby
(Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0685/15 76. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0686/15 77P. Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0687/15 78P. Výběr nejvhodnější nabídky  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0688/15 OR Změny ve složení komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

nepřijato 34. Záměr na pronájem části pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene - služebnosti na části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

nepřijato 80. K části materiálu č. 2 - Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

staženo 55. Výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání, zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání
na ul. Horní 1492, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

staženo 59. Žádost o pronájem venkovní terasy restaurace na ul. Výškovická 113, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

staženo 75P. Variantní řešení  k  žádosti o vrácení jistoty VZ 12.14 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
(Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 79. Uzavření smlouvy o dílo se společností BeePartner a.s. (Bc. Martin Bednář, starosta)
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0614/15  
1

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

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 700 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141,pol. 6122, UZ 11 o 600 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

2)

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 500 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141,pol. 6122, UZ 11 o 3 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111,pol. 6121, UZ 11 o 900 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení

0615/15  
2

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

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5169, UZ 11 o  10 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 650 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1117, UZ 11 o 1 650 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0, UZ 11 o 3 500 tis. Kč

stahuje

rozpočtové opatření, kterým se

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 73 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 6121, UZ 11 o 73 tis. Kč,
z jednání 15. schůze rady k dopracování.

0616/15  
3

Náhrada vzniklé újmy na zdraví

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o  náhradu vzniklé újmy na zdraví p. I. Č. a p. S. R.,

0617/15  
4

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 33
L. O., bytem Ostrava-Zábřeh

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 18

about:blank
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O. V., bytem Ostrava-Dubina

0618/15  
5

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů 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, I. kat., č.b. 3
V. K., trvale bytem Ostrava-Zábřeh,

0619/15  
6

Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím:

- za zemř. J. K., ve výši 7 297,00 Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení za užívání bytu bez
právního důvodu a ve výši 620,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. A. J., ve výši 3 322,26 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,

dle důvodové zprávy

a
souhlasí

s odepsáním pohledávky s příslušenstvím:

- za zemř. Š. S., ve výši 56 305,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaných s užíváním bytu a ve výši 2 820,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávku s příslušenstvím:

- za zemř. Š. S., ve výši 56 305,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaných s užíváním bytu a ve výši 2 820,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy .

0620/15  
7

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím:

- za pí J. R., ve výši 15 079,00 Kč z titulu vyčísleného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného,
- za pí M. Š., ve výši 8 425,00 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,

dle důvodové zprávy

a
souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím:

- za Ing. A. G., ve výši 64 305,00 Kč z titulu vyčísleného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a
ve výši 3 766,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za p. M. B., ve výši 22 724,60 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím:

- za Ing. A. G., ve výši 64 305,00 Kč z titulu vyčísleného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a
ve výši 3 766,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za p. M. B., ve výši 22 724,60 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,
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dle důvodové zprávy.

0621/15  
8

Zrušení usnesení  č. 0408/9 Rady městského obvodu Ostrava-Jih  ze dne 27.2.2015 o schválení
Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci  přeložky distribučního zařízení určeného k dodávkce
elektrické energie

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 0408/9 Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 27.2.2015 o schválení Smlouvy o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. určeného k dodávce
energie, jež měla být zbudována v rámci stavební akce "Tržnice Ostrava-Jih, nám. SNP, Čujkovova ul.,
Ostrava-Zábřeh".

0622/15  
9

Dodatek č.1 ke SOD č. 4/032/31/15 pro akci  „Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s
rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV 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“

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/032/31/15 se zhotovitelem TECHSTAIN s.r.o. kterým se:

1/ mění tabulka  čl. III. Cena díla  smlouvy o dílo. U ceny za provedené dílo se z důvodu aplikace přenesené
daňové povinnosti vypouští sloupec s uvedenou výši DPH a sloupec s cenou celkem včetně DPH.

2/ mění se text  čl. IV. Platební podmínky odst. 1 takto :
Objednatel prohlašuje, že plnění , které  je předmětem této smlouvy nebude sloužit výlučně pro výkon
veřejné správy.  Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  "zákon o DPH").
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit potřebné úkony k vyhotovení  Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 4/032/31/15 pro akci  „Výměna
stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV 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: 13. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  návrh Dodatku č. 1 ke SOD č. 4/032/31/15 pro akci   „Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla
s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV 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: 04. 05. 2015

0623/15  
10

Organizační zajištění setkání a workshopů pro podnikatele Ostravy-Jih Institutem pro ženy, o.s.

Rada městského obvodu

souhlasí

s organizačním zajištěním 1 setkání a 4 workshopů pro posnikatele Ostravy-Jihu, které budou zaměřeny na
předání praktických nástrojů ke zlepšení podnikání, a to Institutem pro ženy, o.s. se sídlem Lyskova 564,
Krmelím, IČ: 22691006, dle přílohy materiálu a důvodové zprávy

0624/15  
11

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih, 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

0625/15  
12

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol za předpokladu, že bude zajištěna péče o děti v období přerušení
provozu jednotlivých mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

0626/15  
13

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2014

Rada městského obvodu

projednala

hospodaření za rok 2014 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, výši zlepšených výsledků hospodaření  dosažených  těmito
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příspěvkovými organizacemi  za rok 2014 a  návrhy na rozdělení   zlepšených výsledků hospodaření  dle
tab. č. 1
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a návrhy na rozdělení
dosažených zlepšených výsledků hospodaření za rok 2014 příspěvkových organizací ve školství a kultuře
zřízených Statutárním městem,  Městským obvodem Ostrava-Jih  dle tabulky   č. 1.

0627/15  
14

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-
Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

vyhlašuje

konkurzní řízení na vedoucí  pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2,
příspěvkové organizace

0628/15  
15

Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2015
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

0629/15  
16

Neposkytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

neposkytnout  finanční dar Společnosti MARIE z.s., Mojmírovců 805/41,70900 Ostrava-Mariánské Hory, IČO
270 18 369 na projekt  "Magičtí Lucemburkové"
rozhodla

neposkytnout finanční dar Pavle Dzidové, Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, IČ 465 68 476 na projekt
"Orientální večer"

0630/15  
17

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 42, NP na ul. Vl. Vlasákové panu V. V. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 41, box č. 28, PP na ul. B. Václavka paní P. M. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 70, NP na ul. L. Hosáka panu L. T. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0631/15  
18

Zveřejnění záměru na pronájem místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem volného místa v krytém stání v PO 09, box č. 13 na ul. Výškovická v Ostravě -
Výškovicích na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně
vč. DPH, dle důvodové zprávy.

0632/15  
19

Zpětvzetí výpovědi z nájmu krytého stání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zpětvzetí výpovědi z nájmu garážového stání v PO 01, box č. 53, PP na ul.  Fr. Formana, Ostrava - Dubina,
podanou nájemcem panem V. T., bytem Ostrava - Dubina,
zrušuje

část usnesení č. 302/8 ze dne 12.2.2015 o zveřejnění záměru na pronájem garážového stání v PO 01, box
č. 53, PP  na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina.

0633/15  
20

Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 3/j/031/51/01/15

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě č. 3/j/031/51/01/15 na vyprazdňování košů na psí exkremnenty
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava - Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu tohoto dodatku

0634/15  
21

Smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

M. S., skupina XI, HM číslo 8, 9,  celkové nájemné 460 Kč
L. O., skupina UH XVII, řada 3, HM číslo 5,  celkové nájemné 750 Kč
J. O.,  skupina IV, HM číslo    186, celkové nájemné 1400 Kč
S. K., skupina VI, HM číslo 70, 71, celkové nájemné 2300 Kč
B. K., UH XVIII, skupina R, HM číslo 19, celkové nájemné 750 kč
N. F., skupina XIII, HM číslo 45, 46, celkové nájemné 2300 Kč

0635/15  
22

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o pronájmu hrobových míst

Rada městského obvodu

svěřuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) v návaznosti na ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru dopravy a komunálních služeb právo
rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na hrobová místa na veřejném pohřebišti v majetku městského
obvodu, a to s účinností od 01.05.2015

zmocňuje

Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb, k podpisu nájemních
smluv na hrobová místa

ukládá

Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi
vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb, povinnost pololetně předkládat Radě městského obvodu
Ostrava-Jih přehled uzavřených smluv

0636/15  
23

Vzorová  "Smlouva o nájmu hrobového místa"

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorovou "Smlouvu o nájmu hrobového místa" s účinností od 01.05.2015

0637/15  
24

Žádost o souhlas  vlastníka pozemku s kácením dřeviny

Rada městského obvodu

a souhlasí

s kácením 1 ks dřeviny , která nepodléhá nutnosti povolení ke kácení,  na p.č. 1095/18 ostatní plocha -
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh n. Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih, v rámci stavby "Rekonstrukce nástupišť Kino Luna" pro investora Dopravní podnik
Ostrava a.s.. Za kácenou dřevinu je určena náhradní výsadba 2 ks dřevin dle určení správce VZ.

0638/15  
25

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny

Rada městského obvodu

a souhlasí

s kácením 7 ks dřevin dle seznamu, rostoucích na parcelách č. 783/2 ostatní plocha - zeleň, 773/8 a 773/1
- ostatní plocha - ostatní  komunikace v k.ú. Zábřeh n. Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřené Městskému obvodu O-Jih, na které se vztahuje vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les a s kácením 3 ks dřevin a 3 ks keřových skupin na parcelách č. 773/1 - ostatní plocha -
ostatní komunikace a p.č. 688/4 - ostatní plocha - zeleň ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  které nepodléhají nutnosti povolení ke kácení .

a

zplnomocňuje
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s.r.o. k zastupování Stautárního města Ostravy - Městského obvodu
Ostrava-Jih ve správních řízeních před správním orgánem ve věci týkající se kácení výše uvedených dřevin
v rámci stavby "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4".
Za dřeviny podléhající vydání povolení ke kácení bude určena náhradní výsadba výrokem rozhodnutí.
Za dřeviny, které nepodléhají vydání povolení o kácení dřevin je požadována náhradní výsadba 5 ks dřevin
dle určení správce VZ.
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0639/15  
26

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin

Rada městského obvodu

a souhlasí

s kácením 2 ks dřevin třešně ptačí (Cerasus avium), které nepodléhají nutnosti povolení ke kácení, na p.č.
740/4  ostatní plocha - jiná plocha k.ú. Výškovice u Ostravy ve vlastnictví Statutárního města Ostrava,
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, v rámci stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení 29. dubna" pro
investora stavby Statutární město Ostrava.

0640/15  
27

Plnění povinností vlastníka vodního díla – rybníku na pozemku parc.č. 835 v k.ú. Výškovice u
Ostravy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o výsledcích provedené kontroly odborem ochrany a životního prostředí Magistrátu města Ostravy
jako vodoprávního úřadu, za účelem kontroly plnění povinností vlastníka vodního díla – rybníku na pozemku
parc.č. 835 vodní plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy ze dne 24.3.2015
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
zpracovat finanční analýzu obou variant.
Termín: 30. 09. 2015

0641/15  
28

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/136 ostatní plocha, zeleň o výměře 47 m2,
k.ú. Výškovice u Ostravy, za kupní cenu ve výši 14.100 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky za
zpracování znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí do spoluvlastnictví:

2/3 J. K., trvale bytem 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
1/3 Mgr. A. R., trvale bytem 702 00 Ostrava – Přívoz

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0642/15  
29

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

rozhodla

a) pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, panu  R. B., bytem Ostrava – Zábřeh, za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání
č. 1, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a souhlasí s
umístěním stavby parkovacího stání o výměře 4,5 m x 2,7 m a s předlažbou chodníku pro zřízení příjezdu k
 parkovacímu stání č. 1 na části pozemku p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
dle zákresu situace stavby a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o právu provést stavbu ve znění
přílohy tohoto materiálu

b) pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, paní  Z. B., bytem Ostrava – Zábřeh, za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání č.
2, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a souhlasí s
umístěním stavby parkovacího stání o výměře 4,5 m x 2,5 m a s předlažbou chodníku pro zřízení příjezdu k
 parkovacímu stání č. 2 na části pozemku p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
dle zákresu situace stavby a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o právu provést stavbu ve znění
přílohy tohoto materiálu

c) pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, panu  M. B., bytem Ostrava – Zábřeh, za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání
č. 3, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a souhlasí s
umístěním stavby parkovacího stání o výměře 4,5 m x 2,7 m a s předlažbou chodníku pro zřízení příjezdu k
 parkovacímu stání č. 3 na části pozemku p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
dle zákresu situace stavby a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o právu provést stavbu ve znění
přílohy tohoto materiálu

0643/15  
30

Revokace usn. č. 0466/11 ze dne 12.3.2015 a souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene  - služebnosti na pozemky v k. ú. Hrabůvka,  lokalita Edisonova

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 0466/11 ze dne 12.3.2015 dle důvodové zprávy
souhlasí

about:blank
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se vstupem, realizací a umístěním stavby plynovodu v celkové délce cca 1075 bm  včetně 58 ks
plynovodních přípojek v celkové délce cca 359 bm v rámci akce „REKO MS Ostrava-Edisonova+2“ pod
povrchem částí pozemků p.p.č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/15
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/17 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/5 ostatní plocha,
zeleň, p.p.č. 225/6 ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.p.č. 225/8 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 225/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 226/3 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 226/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/9 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 241/37 ostatní plocha, ostatní komunikace a  p.p.č. 241/38 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 215/1 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 223/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
223/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 223/18
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/5 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 225/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace,  p.p.č. 225/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 225/11 ostatní plocha, zeleň, p.p.č.
225/13 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 226/3 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 226/10 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 234/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č.
241/37 ostatní plocha, ostatní komunikace a  p.p.č. 241/38 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
 Hrabůvka, za účelem umístění plynovodu v celkové délce cca 1075 bm včetně 58 ks plynovodních přípojek
v celkové délce cca 359 bm v rámci akce „REKO MS Ostrava-Edisonova+2“, pro společnost RWE GasNet,
s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za úhradu 500,- Kč + zákonná
sazba DPH za každý i započatý bm plynovodu včetně přípojek

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
plynárenského zařízení - plynovodu včetně plynovodních přípojek  - společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272
95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

0644/15  
31

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přeložek elektrického vedení VN v délce cca 146 bm a
elektrického vedení NN v délce cca 157 bm pod názvem stavby „Ostrava, přeložka VNk, NNk ul.
Výškovická“ na částech pozemků p.p.č. 688/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené  městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 688/4 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  přeložek elektrického vedení VN v délce cca 146 bm a
elektrického vedení NN v délce cca 157 bm pod názvem stavby „Ostrava, přeložka VNk, NNk ul.
Výškovická“ 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 přeložky VN a přeložky
NN

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování stavby  přeložek elektrického vedení VN a elektrického
vedení NN,  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

0645/15  
32

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku a  záměr pronájmu části pozemku  v k.ú. Zábřeh
 nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih,  za účelem zřízení a užívání příjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

a
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu daném zákresem o max. výměře 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih

0646/15  
33

Úhrada bezesmluvního užívání pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova x Holasova

Rada městského obvodu

rozhodla

o úhradě finanční náhrady ve výši 35.400,- Kč s příslušenstvím, za bezesmluvní užívání pozemku p.p.č.
303/43 ostatní plocha v k.ú. Hrabůvka, na kterém jsou umístěny tenisové kurty, bývalému vlastníkovi
pozemku - společnosti BOTOP s.r.o., IČ 26813386, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, dle
důvodové zprávy

0647/15  
35

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 311/33 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 311/33 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m² v
k.ú. Hrabůvka, ulice Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stánku na prodej pečiva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0648/15  
36

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Smirnovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
 účelem vybudování a užívání šikmých nebo kolmých parkovacích stání č. 1 a č. 3 o výměře 2,75 m x 4,5 m
a šikmého nebo kolmého parkovacího stání č. 2 o výměře 2,5 m x 4,5 m

0649/15  
37

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za  účelem užívání parkovacího stání č. 2 o výměře 5 m x 2,6 m, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

0650/15  
38

Záměr na pronájem pozemku st.p.č. 6055 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m²,  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6055 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 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.

0651/15  
39

Záměr na pronájem pozemku st.p.č. 6380 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6380 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,  v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou  s tříměsíční
 výpovědní dobou.

0652/15  
40

Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V.
Košaře

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0553/09/Dzi ze dne 29.6.2010,

about:blank
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uzavřenou  s Martinem Grymem, IČ: 64146987, sídlo podnikání Slezská 1409/34, 737 01 Český Těšín, za
účelem užívání sezónní zahrádky u restaurace, příjezdu k občanské vybavenosti, užívání 4 parkovacích míst
pro osobní automobily pro občanskou vybavenost, užívání stávajícího schodiště do objektu občanské
vybavenosti, týkající se zúžení předmětu nájmu, a to o část pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň o
výměře 100 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, užívanou jako restaurační zahrádka, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

0653/15  
41

Záměr pronájmu pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronájmu

a) pozemků st.p.č. 104/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 a p.p.č. 115/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, za účelem užívání pozemku pod stavbou a zahrady

b) části pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,
 za účelem užívání příjezdu a přístupu k nemovitosti,

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0654/15  
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou:

1)pozemek p.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
2)pozemek p.č.st. 1687/16, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
3)pozemek p.č.st. 1691/11, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
4)pozemek p.č.st. 1993/13, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
5)pozemek p.č.st. 4917, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Starobělská

0655/15  
43

Zrušení usnesení č. 0527/12 ze dne 26.3.2015 a pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Řadová

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0527/12 ze dne 26.3.2015

a
rozhodla

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

0656/15  
44

Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o nájmu částí pozemku  a Prodloužení dočasnosti užívání
stavby v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/89/10/Ulr ze dne 14.2.2011, uzavřené se
společností OZO Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, se sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, za účelem výstavby
zpevněné plochy pro sběrný dvůr OZO na částech pozemků st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 464 m2 a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, s ročním nájemným 31.700,- Kč, na dobu určitou 5-ti let, spočívající  

a) ve změně doby pronájmu z doby určité 5-ti let na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
b) ve změně účelu pronájmu z výstavby zpevněné plochy pro sběrný dvůr OZO na užívání zpevněné plochy
pro sběrný dvůr OZO

a
souhlasí

s prodloužením povolení užívání dočasné stavby  "Zpevněné plochy pro sběrný dvůr OZO parc. č.
773/1,1716/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou"  na částech pozemků st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 464 m2 a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, do 30.4.2017

about:blank
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0657/15  
45

Odpis nedobytné pohledávky

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání nedobytné pohledávky po dlužníku v domovním a bytovém fondu:
- pí V. K., za pronájem bytu na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 4.906,36 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2005 a ve výši 1.500 Kč s příslušenstvím za refakturaci nákladů za
opravu bytu, dle důvodové zprávy

0658/15  
46

Odpis pohledávky po zemřelé

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- pí I. R., za pronájem bytu na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, ve výši 5.854 Kč za poplatek z prodlení a ve
výši 920 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

0659/15  
47

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- pí M. V., za byt na ul.Čujkovova, ve výši 100%, tj. 2.877 Kč, dle důvodové zprávy

0660/15  
48

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 52
U. Z., V. Jiřikovského

Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 47
Ž. M., Edisonova

Abramovova 14, 1+2, standard, č. b. 2
H. I., Čujkovova 

Edisonova 25, 1+2, standard, č. b. 4
Ch. P., Jubilejní

J. Škody 1, 1+3, standard, č. b. 28
K. M., J. Škody a K. Z., J. Škody

Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 1
S. J., I. Šustaly, Kopřivnice

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 3
P. N., Cholevova 

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 25
S. M., U Jana, Ostrava-Petřkovice

B. Václavka 19, 1+2, standard, č. b. 4
H. L., F. Formana

Volgogradská 26, 1+2, standard, č. b. 5
K. N., Klimkovická, Ostrava-Poruba

J. Škody 7, 1+3, standard, č. b. 15
P. M., M. Fialy 

2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa,  zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy

H. I., Čujkovova 23, č. b. 44
P. M.,  M. Fialy 1, č. b. 28
rozhodla

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

about:blank

14 z 28 28.4.2015 14:09



II.

1) o pronájmu bytu po rekonstrukci  výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Edisonova 19, 1+1, standard, č. b. 1
S. A., Dobrá 

Edisonova 19, 1+1, standard, č. b. 2
P. P., Horní

Edisonova 19, 1+3, standard, č. b. 3
M. P., Edisonova

Edisonova 19, 1+3, standard, č. b. 4
H. J., Letecká

2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy

H. J., Letecká 19, č. b. 1
rozhodla

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

III.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Svornosti 41, 1+2, standard, č. b. 8
D. P., Volgogradská
rozhodla

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

IV.

o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 74
S. J., U Kina, Petřvald

Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 52
S. J., Čujkovova

F. Formana 53, 0+2, standard, č. b. 5
M. M., J. Škody
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení  o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

0661/15  
49

Pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu prostor v budově č.p. 1455, objekt občanské vybavenosti,  která je součástí pozemku p.č.st.
1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce, a to:
- třípodlažního pavilonu "B" o výměře 830,86 m2
- skladu u pavilonu "B" o výměře 19,60 m2
- auly o výměře 52 m2
- jídelny a výdejny s bufetem o výměře 52 m2
za účelem užívání jako denní stacionář pro děti a dospělé osoby s tělesným a mentálním postižením  na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 152 Kč/m2/rok

a části spojovací chodby pro pavilony "A", "B", "C" a tělocvičnu o výměře 90,30 m2 za účelem užívání jako
přístupová chodba k pronajatému pavilonu "B"  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 50 Kč/m2/rok

spolku "Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí", se sídlem Mitrovická 260, 739 21 Paskov, IČ:
01668633

II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu s předsedou spolku
"Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí" z důvodu vyřizování  změny účelu užívání

about:blank

15 z 28 28.4.2015 14:09



0662/15  
50

Skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou, žádost o pronájem bytu – variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy

M. D., Vaňkova 48, Ostrava-Bělský Les a Z. D., Vaňkova 48, Ostrava-Bělský Les, č. b. 20

II.

1.) o pronájmu bytu a uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 20
R. H., Vaňkova 48, Ostrava-Bělský Les

2.) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku
prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze
dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy

R. H., Vaňkova 48, Ostrava-Bělský Les, č. b. 19

0663/15  
51

Snížení nájemného v prostorách sloužících podnikání v budově G-Centra na ul. Čujkovova 40a v
O.-Zábřehu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost p. Ing. Martina Kundráta, jednatele společnosti Cajimani s.r.o., se sídlem Horymírova 2911/102,
Ostrava-Zábřeh, IČ: 27774261, nájemce prostor sloužících podnikání o výměře 149,90 m2 v budově
občanské vybavenosti č.p. 3165 na ul. Čujkovova č. or. 40a v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku
parc. č. st. 6495 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, o snížení nájemného za pronájem prostor
rozhodla

nezveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne 12.07.2007, ve znění dodatků, uzavřené na dobu
neurčitou na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 149,90 m2 v budově občanské vybavenosti
č.p. 3165 na ul. Čujkovova č. or. 40a v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku parc. č. st. 6495 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, se společností Cajimani s.r.o., se sídlem Horymírova 2911/102, Ostrava-Zábřeh, IČ:
27774261, s účelem užívání "Dobrá čajovna", z důvodu snížení nájemného za pronájem prostor, a to za
pronájem provozovny o výměře 129,52 m2 na částku 700 Kč/m2/rok ze stávající částky 1.083,39
Kč/m2/rok, za pronájem ostatních prostor o výměře 20,38 m2 na částku 150 Kč/m2/rok ze stávající částky
213,47 Kč/m2/rok.

0664/15  
52

Souhlas s umístěním sídla společnosti v prostorách sloužících podnikání v objektu G-Centra na
ul. Čujkovova 40a v O.-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Cajimani s.r.o., se sídlem Horymírova 2911/102, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 27774261 v pronajatých prostorách sloužících podnikání v budově občanské
vybavenosti ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,  č.p. 3165
na ul. Čujkovova č. or. 40a v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku parc. č. st. 6495 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, a to po dobu trvání nájemního vztahu k předmětným prostorám

0665/15  
53

Souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání na ul. Plzeňská 10, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

sdělení nájemce prostor sloužících podnikání v bytovém domě č.p. 2619 na ul. Plzeňská č. or. 10 v Ostravě-
Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3489 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní Radmily Pobutové, IČ:
16629388 o ukončení podnájmu části prostor sloužících podnikání o velikosti 8 m2 paní Ivetou Dobřanskou,
IČ: 60813032 s účelem provozování masérských služeb
souhlasí

s podnájmem části prostor sloužících podnikání o velikosti 8 m2 v bytovém domě č.p. 2619 na ul. Plzeňská
č. or. 10 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3489 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jejichž
nájemkyní je paní Radmila Pobutová, IČ: 16629388, pro paní Evu Pochylovou, bytem Na Surdíku 1222/30,
Ostrava-Stará Bělá, IČ: 68201419, za účelem provozování masérských služeb, a to za stejných podmínek,
které má nájemkyně sjednané v nájemní smlouvě

0666/15  
54

Uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu a vyplacení vzniklého přeplatku, pronájem
bezbariérového bytu, skončení nájmu dohodou, výpověď z nájmu bytu, uzavření smlouvy k bytu
vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení, ubytování

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o uzavření dodatku k dohodě o přistoupení k dluhu a vyplacení vzniklého přeplatku, dle důvodové zprávy

Ch. V., Jugoslávská 20, č. b. 18

II.
o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Vaňkova 52, 1+2, standard, č. b. 3
T. H., Finská, Prostějov

III.
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne
12.06.2008, dle důvodové zprávy

L. V., V. Košaře 5, č. b. 8
K. K., Fr. Formana 47, č. b. 20
R. H., V. Košaře 4, č. b. 47
K. K., Čujkovova 29, č. b. 69
B. D., B. Četyny 2, č. b. 71

IV.
o podání výpovědi z nájmu bytu prostřednictvím JUDr. Jarmily Jařabáčové, advokáta, IČ 48755052, se
sídlem Puchmajerova 7, Ostrava-Moravská Ostrava, zmocněné na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih
č. 2591/47 ze dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy

K. D., Volgogradská 72, č. b. 1
P. T., V. Vlasákové 4, č. b. 5

V.
o uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 1
Z. V., Čujkovova 

Čujkovova 31, 0+1, č. b. 9
Ž. L., Čujkovova

VI.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, dle důvodové zprávy

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova
místnost č. 13 - Š. Y., Horní
místnost č. 14 - P. K., Horn
místnost č. 16 - Š. V.,  Horní
místnost č. 19 - H. I.,  Horní
místnost č. 17 - H. Z., Horní

0667/15  
56

Změna distribuční sazby dodávky elektrické energie na odběrných místech - Horní 3039/114,
O.-Dubina a Gurťjevova 459/11, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou distribuční sazby dodávky elektrické energie z hodnoty C 01d na hodnotu C 02d na odběrných
místech Horní 3039/114, Ostrava - Dubina (podchod) a Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh (nebytový
objekt) dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu " Žádosti na změnu smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny" a "Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny" pro uvedená odběrná
místa.

0668/15  
57

Zřízení věcných břemen v bytových domech na ul. Volgogradská v O.-Zábřehu

Rada městského obvodu

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 věcných břemen, spočívající v umístění a provozování domovních předávacích
stanic (k dodávce tepelné energie pro vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody pro bytové domy). Věcná
břemena zahrnují právo oprávněného spol. Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října
3337/7, Ostrava, umístit a provozovat domovní předávací stanice, vstupovat na předmětné nemovitosti v
souvislosti se zřizováním, provozem či kontrolou, opravami a údržbou předmětného tepelného zařízení,

about:blank
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jakož i právo provádět její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění, a to v bytových domech umístěných na ul. Volgogradská v Ostravě-Zábřehu, které jsou v
majetku statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:
- na pozemku parc. č. 3174, jehož součástí je budova č.p. 2415
- na pozemku parc. č. 3140, jehož součástí je budova č.p. 2390
- na pozemku parc. č. 3138, jehož součástí je budova č.p. 2388
- na pozemku parc. č. 3121, jehož součástí je budova č.p. 2393
- na pozemku parc. č. 3123, jehož součástí je budova č.p. 2391
- na pozemku parc. č. 3080, jehož součástí je budova č.p. 2439
- na pozemku parc. č. 3077, jehož součástí je budova č.p. 2436
- na pozemku parc. č. 3075, jehož součástí je budova č.p. 2434
- na pozemku parc. č. 3125, jehož součástí je budova č.p. 2381
- na pozemku parc. č. 3127, jehož součástí je budova č.p. 2379
- na pozemku parc. č. 3128, jehož součástí je budova č.p. 2374
- na pozemku parc. č. 3130, jehož součástí je budova č.p. 2372
- na pozemku parc. č. 3133, jehož součástí je budova č.p. 2382
pozemky se nachází v k.ú. Zábřeh nad Odrou a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 3152, část obce Zábřeh
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava,

- na pozemku parc. č. 3131, jehož součástí je budova č.p. 2384
pozemek se nachází  v k.ú. Zábřeh nad Odrou a je zapsán na listu vlastnictví č. 3043, část obce Zábřeh u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava,

a to ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava, v
rozsahu daném projektem za oboustranně sjednanou jednorázovou úplatu ve výši 140.000 Kč + zákonná
sazba DPH platná a účinná k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
Věcná břemena se sjednávají na dobu neurčitou, počínaje dnem vkladu práva do katastru nemovitostí.
bere na vědomí

znění smlouvy o zřízení věcných břemen, dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

0669/15  
58

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu Horymírova 2975/4, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zveřejnit záměr na pronájem části střechy
obytného domu  č.p. 2975 na ul. Horymírova  č. or. 4 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc.
č. st.4703 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění technologického zařízení a anténního systému pro
přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů na dobu  určitou 5 let za výši úhrady  107 200,- Kč/rok bez
DPH dle důvodové zprávy.

0670/15  
60

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s p. R. R na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby za byt na ul.
Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0671/15  
61

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalendář:
- s pí H. L. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby, za byt na ul. Horymírova, Ostrava-Zábřeh,
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč, a to po dobu 9 měsíců, poslední 10. splátka je
stanovena ve výši 1.066 Kč, dle důvodové zprávy

0672/15  
62

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

J. Škody 7, 1+3, standard, č. b. 5
P. K., J. Škody, Ostrava-Dubina

Edisonova 29, 1+2, standard, č. b. 5
J. N., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka

about:blank
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0673/15  
63P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, a části III. Zásad) - Dětská
hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 2, parc.č. 379/7 - k.ú. Hrabůvka a parc.č. 121/1 - k.ú. Dubiny u
Ostravy  ul. V. Vlasákové

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 10.15 na stavební práce "Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č.
2, parcela č. 379/7 - k.ú. Hrabůvka a parcela č. 121/1 - k.ú. Dubina u Ostravy - ul. Vlasty Vlasákové" v
otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 10.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2015

0674/15  
64P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 64P, týkající se podmínek výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
a odd. B části II. Zásad) - Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29,
Ostrava-Hrabůvka, z jednání 15. schůze rady.

0675/15  
65P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - studie a projektová dokumentace „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb
Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 25.15 na služby - studie a
projektová dokumentace „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih", dle  § 18 odst.  5  zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad  pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených
příspěvkových organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

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

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
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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 25.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 06. 2015

0676/15  
66P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a
odd. B části II. Zásad) - Vybudování plynového vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 39.15 na stavební práce
 "Vybudování plynového vytápění v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh", dle  § 18 odst.  5  zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad  pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených
příspěvkových organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu 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, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
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, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 39.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 06. 2015

0677/15  
67P

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 a I. čtvrtletí r. 2015 ZŠ a MŠ, p.o., Kulturního zařízení O.-Jih, p.o. a
odboru investičního

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 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2015 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,
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- za I. čtvrtletí roku 2015 odboru investičního,
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

0678/15  
68P

Výběr nejvhodnější nabídky  -   Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit uchazeče
č. 2 Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě,  Výškovická 3052/38, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 00031488
č. 6 TURČINA s.r.o.,  Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, 735 64, IČ 25886550
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 07.15  Pavilon tělocvičny
Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

č. 7 JVAgro Morava s.r.o.,  Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26826411  za nabídkovou
cenu 5 361 845,42 Kč bez  DPH/ 90 k.dnů

jako druhým v pořadí s uchazečem č. 3  CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.,  Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00
Ostrava, IČ 25357603  za nabídkovou cenu 5 484 928,76  Kč bez DPH/100 k. dnů

jako třetím v pořadí s uchazečem č. 5  Bohumínská stavební s.r.o.,  Bohumín - Starý Bohumín, Čs. armády
505, PSČ 73581, IČ 29392918 za nabídkovou cenu 5 678 818,79  Kč bez DPH/117 k. dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 07.15
Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice
Termín: 05. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky 07.15  Pavilon
tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice
Termín: 18. 05. 2015
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 07.15
Termín: 30. 06. 2015

0679/15  
69P

Výzva (dodávky, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů)  - Fitness park Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 38.15 na dodávky "Fitness park Ostrava-
Dubina“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 38.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2015

0680/15  
70P

Výzva k podání cenové nabídky pro Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor
investora při realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 30.15 pro Inženýrsko-investorské
činnosti  a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova,
ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek,
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu  s
doplněním
jmenuje

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

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

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

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

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 30.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 05. 2014

0681/15  
71P

Výzva (stavební práce, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů)  - Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 20.15 na provedení stavebních prací
"Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
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1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 20.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2015

0682/15  
72P

Výzva (stavební práce, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů)  - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1,
K2Z-A, UV11-A

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 29.15 na provedení stavebních prací
"Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A“ dle § 25
v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 29.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2015

0683/15  
73P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Odstranění přilehlých
teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazeče JIRTOMEX EKO s.r.o. se sídlem Místecká 1120/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ
25867202  
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na VZ 11.15 „Odstranění přilehlých
teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s
uchazečem Andrej Holub s místem podnikání Tolstého 1809/12, 702 00 Ostrava  IČ10634541 za
nabídkovou cenu 350 504 Kč není plátce DPH/40 k. dnů
a jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslavem Pytlem MIROP, s místem podnikání Slavníkovců
470/13a, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory,  IČ 18110592   za nabídkovou cenu 467 033 Kč bez DPH/42 k.
dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit  smlouvu o dílo na „Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 30. 04. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

about:blank

23 z 28 28.4.2015 14:09



prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na „Odstranění přilehlých teras, Provaznická 62, Ostrava-
Hrabůvka“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 15. 05. 2014

0684/15  
74P

Zpráva komise 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 21.15 na služby Inženýrsko-investorská činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci
stavby:  
část a)  „Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“
část b)  „Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka“
část c)  „Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřeh“
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření příkazní smlouvy:

část a)  „Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“
s vybraným uchazečem JS  Property, a.s., se sídlem      Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava , IČ:
27814742, za nabídkovou cenu:
94 800 Kč bez DPH,
jako druhým v pořadí s uchazečem P a K STAVEBNÍ DOZOR, s.r.o. Ostrava - Dubina, Jaromíra Matuška
29/5, PSČ 70030,    IČ 29388376
214 992 Kč bez DPH,

část b)  „Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka“  s vybraným uchazečem JS
 Property, a.s., se sídlem      
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava , IČ: 27814742, za nabídkovou cenu:
58 600 Kč bez DPH,

jako druhým v pořadí s uchazečem P a K STAVEBNÍ DOZOR, s.r.o. Ostrava - Dubina, Jaromíra Matuška
29/5, PSČ 70030,    IČ 29388376
84 014 Kč bez DPH,

část c)  „Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřeh“
s vybraným uchazečem JS  Property, a.s., se sídlem      
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 27814742, za nabídkovou cenu:
44 800 Kč bez DPH,
jako druhým v pořadí s uchazečem P a K STAVEBNÍ DOZOR, s.r.o. Ostrava - Dubina, Jaromíra Matuška
29/5, PSČ 70030,  IČ 29388376, za nabídkovou cenu
64 974 Kč bez DPH,
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 21.15 na všechny části veřejné
zakázky
Termín: 30. 04. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy příkazní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 21.15 a
předat je k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 05. 05. 2015

0685/15  
76

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 0496/11 ze dne 12. 3. 2015,
schvaluje

zrušení jednoho funkčního místa v oddělení informační systém, t.j. snížení z počtu 7 míst na 6, s účinností
od 1. 5. 2015,
schvaluje

zrušení jednoho funkčního místa v odboru vnitřních věcí, t.j. snížení z počtu 33 míst na 32, s účinností od 1.
5. 2015,
schvaluje

zrušení jednoho funkčního místa v odboru dopravy a komunálních služeb, t.j. snížení z počtu 19 míst na 18,
s účinností od 1. 5. 2015,
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih na 280 s účinností od 1. 5. 2015,
schvaluje

změny v Příloze č. 2 Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s
účinností od 1. 5. 2015.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

about:blank
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schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 30. 04. 2015

0686/15  
77P

Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Milana Stocha, Ph.D., MBA vedoucím odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s účinností od 15. 5. 2015
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, toto usnesení
Termín: 31. 03. 2015

0687/15  
78P

Výběr nejvhodnější nabídky  - Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o realizaci elektronické aukce konané dne 21.4.2015 a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 92.14 na poskytnutí služeb
"Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015
- 2016" a o uzavření smluv o dílo:

pro lokalitu č. 1 – Zábřeh
s vybraným uchazečem "Sdružení pro Jih - zeleň" vedoucí účastník -Zdeněk Misecius s místem podnikání:
Ostrava-Jih, Zábřeh, Čujkovova 2725/48, IČ 15426572, za nabídkovou cenu 8 157 679,44 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem Bartoň a Partner s.r.o. se sídlem Olomouc - Chválkovice 580, PSČ
77900, IČ 26810093,  za nabídkovou cenu 9 619 905 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s AB Facility a.s. se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 10100, IČ:
24172413, za nabídkovou cenu 9 812 303,10 Kč bez DPH

pro lokalitu č. 2 – Zábřeh – Pískové doly  s vybraným uchazečem "Sdružení pro Jih - zeleň" vedoucí
účastník -Zdeněk Misecius s místem podnikání: Ostrava-Jih, Zábřeh, Čujkovova 2725/48, IČ 15426572, za
nabídkovou cenu 4 025 828,40 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem AHOS CZ, s.r.o. se sídlem  Pustkovecká 64/47, Pustkovec, 708 00
Ostrava, IČ: 2679648, za nabídkovou cenu 4 135 623,72 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s AWT Rekultivace a.s. se sídlem  Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov,
IČ: 47676175, za nabídkovou cenu 4 361 314,10 Kč bez DPH

pro lokalitu č. 3 – Výškovice s vybraným uchazečem AHOS CZ, s.r.o. se sídlem  Pustkovecká 64/47,
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ: 2679648, za nabídkovou cenu 3 754 616,99 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem    Petr Vykrut – zahradní služby s místem podnikání: U Haldy 1616/68,
700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 47165006, za nabídkovou cenu 3 774 614,95 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s AB Facility a.s. se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 10100, IČ:
24172413, za nabídkovou cenu    3 779 614,44 Kč bez DPH

pro lokalitu č. 4 – Hrabůvka s vybraným uchazečem AWT Rekultivace a.s. se sídlem  Dělnická 884/41,
Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 47676175, za nabídkovou cenu 7 675 082,91 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem    AB Facility a.s. se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ
10100, IČ: 24172413, za nabídkovou cenu 8 399 768,85 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s Bartoň a Partner s.r.o. se sídlem Olomouc - Chválkovice 580, PSČ 77900, IČ:
26810093, za nabídkovou cenu 8 729 171,55 Kč bez DPH

pro lokalitu č. 5 – Dubina a Bělský Les s vybraným uchazečem AWT Rekultivace a.s. se sídlem  Dělnická
884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 47676175, za nabídkovou cenu 2 976 652,64 Kč bez DPH
jako druhým v pořadí s uchazečem PARKSERVIS Mareš s.r.o. se sídlem  Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice,
IČ: 28648285, za nabídkovou cenu 3 071 836,30 Kč bez DPH
jako třetím v pořadí s AB Facility a.s. se sídlem Praha - Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 10100, IČ:
24172413, za nabídkovou cenu 3 309 795,45 Kč bez DPH
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 92.14
Termín: 31. 07. 2015
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandu, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci nadlimitní veřejné zakázky "Celoroční
údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016"
Termín: 11. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na realizaci na "Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016" a předat je k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 15. 05. 2015

about:blank
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0688/15  
OR

Změny ve složení komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku

Rada městského obvodu

odvolává

paní Martinu Kahánkovou z komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku ke dni
30. 4. 2015
jmenuje

paní Helenu Frgalovou členkou komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku s
účinností od 1. 5. 2015.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice 2 x 6 m v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
zřízení a užívání vjezdu a výjezdu  o rozloze 2 x 6 m, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

a
souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v délce cca 8 bm s osazením typové
vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v délce cca 25 bm v rámci stavby „Mycí boxy pro automobily na
pozemku p.p.č. 732/8 k.ú. Zábřeh nad Odrou“ pod povrchem částí pozemků p.p.č. 1095/1 ostatní plocha,
silnice a p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 1095/1 ostatní
plocha, silnice a p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
vodovodní přípojky v délce cca 8 bm s osazením typové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v délce
cca 25 bm v rámci stavby „Mycí boxy pro automobily na pozemku p.p.č. 732/8 k.ú. Zábřeh nad Odrou“  pro
společnost  HYDRODYNAMIC s.r.o., IČ: 01683128, se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702
00 Ostrava, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní a kanalizační
přípojky

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní přípojky s osazením typové vodoměrné šachty
a kanalizační přípojky, a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
 vodovodní přípojky s osazením typové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky  - společností
HYDRODYNAMIC s.r.o., IČ: 01683128, se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy předloženého materiálu

80 K části materiálu č. 2 - Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 421 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171, UZ 11 o  421 tis. Kč

about:blank
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Tiskové opravy

TO Oprava v příloze usnesení č.  0526/12 ze dne 26.3.2015

Rada městského obvodu

schvaluje

opravu data účinnosti u návrhu nájemní smlouvy, která je přílohou usnesení č. 0526/12 ze dne 26.3.2015,
kterým byl schválen pronájem pozemku p.č.st. 2506 o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny, panu O. M., bytem Volgogradská, Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři
měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok

TO Oprava v příloze usnesení č. 0574/13 ze dne 9.4.2015

Rada městského obvodu

schvaluje

opravu data - období za úhradu poměrné části nájemného a prokazatelného užívání pozemku u návrhu
smlouvy o nájmu pozemku, která je přílohou usnesení č. 0574/13 ze dne 9.4.2015, kterým byl schválen
pronájem části 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, 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

about:blank

28 z 28 28.4.2015 14:09


