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Přehled usnesení 167. schůze Rady městského obvodu, ze dne 24. 5. 2018 10:00

č. usn. č. m. Název materiálu

6761/167 1. Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6762/167 2. Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6763/167 3. Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu a rozpočtových opatření č. 19/2018 rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6764/167 4. Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6765/167 5. Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.03.2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6766/167 6. Odškodnění újmy na zdraví paní M. P. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6767/167 7. Odškodnění újmy na zdraví paní T. K. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6768/167 8. Prodej podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6769/167 9. Prodej podílu na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6770/167 10. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Krokova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6771/167 11. Pronájem části pozemku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Utvenkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6772/167 12. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6773/167 13. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6774/167 14. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v k. ú.
Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6775/167 15. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v k. ú.
Hrabůvka, ul. Slezská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6776/167 16. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v k. ú.
Zábřeh nad Odrou a k. ú. Hrabůvka, lokalita křižovatky ul. Plzeňská x Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6777/167 17. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Špillarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6778/167 18. Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, část pozemku v k. ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Špillarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6779/167 19. Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6780/167 20. Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6781/167 21. Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6782/167 22. Stanovisko ke svěření nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků do správy městského
obvodu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6783/167 23. Záměr na pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Averinova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6784/167 24. Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (1) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6785/167 25. Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (2) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6786/167 26. Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (3) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6787/167 27. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6788/167 28. Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

6789/167 29. Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6790/167 30. Zrušení  zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene, nájemného u vybraných účelů nájmu
pozemku a nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech a vydání nových zásad (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6791/167 31. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6792/167 32. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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6793/167 33. Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce (Věra Válková, místostarostka)

6794/167 34. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Věra Válková, místostarostka)

6795/167 35. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra Válková, místostarostka)

6796/167 36. Smlouva o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města Ostrava městského
obvodu Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

6797/167 37. Vzorové smlouvy k poskytování pečovatelské a odlehčovací služby (Věra Válková, místostarostka)

6798/167 38. Odpis pohledávek (Markéta Langrová, člen rady)

6799/167 39. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „Veřejná zakázka o sdružených službách
dodávky elektřiny z napěťové hladiny NN (nízké napětí) a o sdružených službách dodávky zemního plynu“
do konce roku 2018 (Markéta Langrová, člen rady)

6800/167 40. Pronájem garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186, O.-Výškovice (Markéta Langrová, člen
rady)

6801/167 41. Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 147, O.-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

6802/167 42. Souhlas s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání na ul. Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh
(Markéta Langrová, člen rady)

6803/167 43. Ukončení nájmů bytů dohodou a pronájem náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6804/167 44. Uzavření dohody o spolupráci, Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih
(Markéta Langrová, člen rady)

6805/167 45. Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6806/167 46. Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu ze
zákona (Markéta Langrová, člen rady)

6807/167 47. Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

6808/167 49. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova
52, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6809/167 50. Návrh na přijetí peněžního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6810/167 51. Přijetí dotace z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt „Úřady bez hranic“ (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6811/167 52. Souhlas s přijetím věcného daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou
organizaci, zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

6812/167 53. Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové
organizace, do projektu financovaného  z rozpočtu MŠMT (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6813/167 54. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci, jejímž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6814/167 55. Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

6815/167 56. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

6816/167 57. Žádost o schválení organizační struktury (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6817/167 58. Informace o postupu přípravy dopravního řešení a plánované opravě komunikace – ul. Moravská (RNDr.
František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6818/167 59. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu kontejnerů a ke smlouvě o výpůjčce kontejnerů (RNDr.
František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6819/167 60. Návrh Skanska a.s. na smírné řešení sporu (Bc. Martin Bednář, starosta)

6820/167 61. Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty (Bc. Martin Bednář, starosta)

6821/167 62. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ke stavbě „Parkoviště
Volgogradská, dílčí část I, Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57“ (Bc. František Dehner,
místostarosta)

6822/167 63P. Investiční záměr č. 01/2018 „Doplnění 2 ks branek a oplocení na dětském hřišti – ul. Horymírova“ (Bc.
František Dehner, místostarosta)

6823/167 64P. „Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
Hrabůvce, ul. Horní 55“ - žádost zhotovitele BYSTROŇ Group a.s. o předčasné uvolnění pozastávek (Bc.
František Dehner, místostarosta)

6824/167 65P. Schválení Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy
č. Z_S14_12_8120058788 - akce: Parkoviště Na Výspě, Ostrava-Výškovice (Bc. František Dehner,
místostarosta)
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6825/167 66P. Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr.
Formana 47-49, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

6826/167 67P. Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 5 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

6827/167 68P. VZ 69.17 „Oprava fasády a střechy objektu A.Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka“ - Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo (Markéta Langrová, člen rady)

6828/167 69P. Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6829/167 70P. Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6830/167 71P. Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6831/167 72P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 30.18 Zpracování
projektové dokumentace „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6832/167 73P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 23.18
„Oprava chodníků na ul. Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6833/167 74P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna vstupních dveří,
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 67.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6834/167 75P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 14.18 Odstranění betonových
ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu
Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6835/167 76P. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby - VZ 56.18 Zpracování projektové dokumentace „Vnitřní
úpravy v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny rozvodů“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6836/167 77P. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - VZ 43.18 Vybudování bezbariérového přístupu
do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

6837/167 78. Zásady pro poskytování služby Senior expres (Věra Válková, místostarostka)

6838/167 79. Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu (RNDr. František
Staněk, Ph.D., místostarosta)

6839/167 80. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6840/167 81. Návrh rozpočtového opatření č. 20/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6841/167 82. Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání v objektech občanské vybavenosti nebo účelových
stavbách (Markéta Langrová, člen rady)

6842/167 83. Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její
pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6843/167 84. Úprava vzorového znění smluv o nájmu krizových a sociálních bytů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ a vzorových dodatků k nim (Markéta Langrová, člen rady)

6844/167 85. Žádost o souhlas s umístěním elektronické sirény (Markéta Langrová, člen rady)

6845/167 86. Umístění reklamních laviček na území městského obvodu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6846/167 87P. Stanovisko k žádosti zhotovitele DAV, a.s. o náhradu pozastávky (Bc. František Dehner, místostarosta)

6847/167 88P. Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 2
(Bc. František Dehner, místostarosta)

6848/167 89. Návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
07.06.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta)

6849/167 90. Darování neupotřebitelného majetku (Bc. Martin Bednář, starosta)

6850/167 91. Podání odvolání do rozsudku č.j. 122 C 29/2016-143 vydaného Okresním soudem v Ostravě dne 25.04.2018
(Bc. Martin Bednář, starosta)

6851/167 92. Návrh na doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů (Bc. Martin Bednář,
starosta)

6852/167 93P. Jmenování ředitele Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

6853/167 94P. Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

6854/167 95P. Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)
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6855/167 96. Výpůjčka nebytových prostor v bytovém domě na ul. Čujkovova 1718/29, O.-Zábřeh (Markéta Langrová,
člen rady)

6856/167 97. Stavební úpravy za účelem změny účelu užívání prostor v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice
(Markéta Langrová, člen rady)

6857/167 98. Zaslání výzev před podáním výpovědí z nájmu bytů (Markéta Langrová, člen rady)

6858/167 99. Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (Věra Válková, místostarostka)

6859/167 100P. Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 51.18 Oprava školní kuchyně
včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6860/167 101. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/426/15/Gad. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6861/167 102. Úprava nájemního vztahu v objektu na ul. Charvátská 734/10, O.-Výškovice, z důvodu plánované
rekonstrukce (Markéta Langrová, člen rady)

6862/167 103. Žádost o vydání opatření obecné povahy (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 48. Žádost nájemců bytového domu Velflíkova 281/7, Ostrava-Hrabůvka o projednání nájemného (Markéta
Langrová, člen rady)

about:blank
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6761/167  
1

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

a) vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b) souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 bez výhrad

c) schválit závěrečný účet městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

d) schválit blokaci finančních prostředků v objemu 15 592 344,49 Kč pro účely financování domovního a
bytového fondu
ukládá

Ing. Haně Tichánkové, místostarostce
předložit  návrh závěrečného  účtu městského  obvodu Ostrava-Jih za  rok  2017 zastupitelstvu městského
obvodu
Termín: 07. 06. 2018

6762/167  
2

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit účetní závěrku městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2017 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu a převedení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 63 152 650,54
Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
ukládá

Ing. Haně Tichánkové, místostarostce
předložit návrh účetní závěrky zastupitelstvu městského obvodu
Termín: 07. 06. 2018

6763/167  
3

Návrh  na  rozdělení  volných  zdrojů  u  základního  běžného  účtu  a  rozpočtových  opatření  č.
19/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih

schválit

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvýší financování na pol. 8115 o 1 815 tis. Kč
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2122 o 1 000 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 61xx o 2 815 tis. Kč

2)
- zvýší financování na pol. 8115 o 61 020 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 51xx o 33 600 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 51xx o 20 280 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 51xx o 7 140 tis. Kč

3)
- zvýší financování na pol. 8115 o 281 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 281 tis. Kč

4)
- zvýší financování na pol. 8115 o 2 644 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 51xx o 2 644 tis. Kč

5)
- zvýší financování na pol. 8115 o 1 352 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 2212, pol. 5154 o 76 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3429, pol. 5154 o 59 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 51xx o 1 107 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 51xx o 83 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5154 o 27 tis. Kč

6)
- zvýší financování na pol. 8115 o 225 tis. Kč

about:blank
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- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 68 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6127 o 157 tis. Kč

7)
- zvýší financování na pol. 8115 o 6 650 tis. Kč
-  zvýší  kapitálové  výdaje  ORJ 7,  § 3xxx,  pol.  61xx,  ORG dle  bodu 7)  důvodové  zprávy  předloženého
materiálu o 6 650 tis. Kč

8)
- zvýší financování na pol. 8115 o 2 400 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5xxx o 2 400 tis. Kč

9)
- zvýší financování na pol. 8115 o 58 513 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 13 416 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 4 256 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 17 953 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 6 279 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 14 338 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG dle bodu 9) důvodové zprávy předloženého
materiálu o 2 271 tis. Kč

10)
- zvýší financování na pol. 8115 o 40 000 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 40 000 tis. Kč

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

11)
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 37xx, pol. 5169 o 132 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5169 o 132 tis. Kč

12)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 670 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 670 tis. Kč

13)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 77 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5172 o 77 tis. Kč

14)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 450 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400181000000 o 450 tis. Kč

15)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 100 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 13, § 6171, pol. 5161 o 100 tis. Kč

6764/167  
4

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018

Rada městského obvodu

projednala

Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018 dle předloženého materiálu

bere na vědomí

rozsah rozpočtových opatření, která byla přijata z rozpočtu statutárního města Ostravy v odbobí od 01.01.
do 31.03.2018 uvedená v tabulce č. 5 přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí

a) Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018

b) přehled rozpočtových opatření za období leden - březen 2018
ukládá

Ing. Haně Tichánkové, místostarostce
předložit Zprávu o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih k 31.03.2018 Zastupitelstvu městského
obvodu Ostrava-Jih
Termín: 07. 06. 2018

about:blank

7 z 29 28.5.2018 10:11



6765/167  
5

Informace  o  aktualizaci  rozpočtů  příspěvkových  organizací  zřízených  statutárním  městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.03.2018

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o aktualizaci rozpočtů k datu 30.03.2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, dle přílohy č.1 předloženého materiálu

6766/167  
6

Odškodnění újmy na zdraví paní M. P.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní M. P.

6767/167  
7

Odškodnění újmy na zdraví paní T. K.

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o odškodnění újmy na zdraví poškozené paní T. K.

6768/167  
8

Prodej podílů na pozemku pod bytovým domem v k. ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru neprodat:

a) podíl o velikosti 5840/286939 na zastavěném pozemku parc. č. 793/97 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 501 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřenou správou
městskému obvodu Ostrava-Jih vlastníkovi bytové jednotky č. 564/5 dle důvodové zprávy

b) podíl o velikosti 5840/286939 na zastavěném pozemku parc. č. 793/97 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 501 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřenou správou
městskému obvodu Ostrava-Jih vlastníkovi bytové jednotky č. 564/8 dle důvodové zprávy

6769/167  
9

Prodej podílu na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat podíl o velikosti 7127/87196 na pozemku p. č. st. 1469 - zastavěná
plocha  a  nádvoří  o  výměře  246 m²,  k.  ú.  Hrabůvka,  obec Ostrava,  ve  vlastnictví  statutárního  města
Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih do  vlastnictví  A.  M.,  bytem  Tlapákova,  Ostrava-
Hrabůvka,  za  kupní  cenu  ve  výši  12 868  Kč,  a  uzavřít  kupní  smlouvu  ve  znění  přílohy  předloženého
materiálu dle důvodové zprávy

6770/167  
10

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p. p. č. 458/10 zahrada o výměře 90 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul.
Krokova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
užívání části pozemku jako zahrádky  panu J. H., bytem Krokova, Ostrava-Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj.
za celkovou částku 990 Kč ročně na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu
ve znění přílohy tohoto materiálu, to vše za podmínky, že nájemce uzavře smlouvu do 29.06.2018

6771/167  
11

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p. p. č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita  ul.  Utvenkova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  užívání  části  pozemku pod  stavbou parkovacího  stání  č.  12 panu M.  J.,  bytem
Bílovecká 693/10, Ostrava-Svinov, za cenu 45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná
sazba DPH na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

6772/167  
12

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout Společenství vlastníků Rodinná 1336/66, IČ: 02953579, se sídlem Rodinná 1336/66,  Zábřeh,
700 30 Ostrava,  pozemek p.  p.  č.  574/8,  zahrada,  o výměře  816 m² v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ulice
Rodinná, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku jako oplocené zahrady, s
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výší nájemného 11 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu
ve znění přílohy tohoto materiálu a ode dne účinnosti nájemní smlouvy do 31.12.2022 poskytnout slevu ve
výši 50 % ročního nájemného dle důvodové zprávy

6773/167  
13

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „Revitalizace fasád na
Domu služeb ul.  Horní  1492/55,  Ostrava-Hrabůvka - Veřejné osvětlení“,  k.  ú.  Hrabůvka v hodnotě  223
493,05 Kč
zmocňuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu

6774/167  
14

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v
k. ú. Hrabůvka, ul. Oráčova

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru - stavby podzemního a nadzemního telefonního vedení včetně umístění
dřevěného patkovaného sloupu pod názvem stavby „PSH950999/17“, v předpokládané délce cca 1,5 bm pod
povrchem a cca 21 bm nad povrchem částí pozemků p. p. č. 433/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.
p.  č.  435/1 ostatní  plocha,  zeleň,  vše  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, souhlas
pro stavebníka  Česká telekomunikační  infrastruktura a.s.,  IČ: 040 84 063,  se  sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, je platný do 31.05.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků p. p. č. 433/3 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  a  p p.  č.  435/1 ostatní  plocha,  zeleň,  vše  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemního a
nadzemního telefonního vedení v předpokládané délce cca 1,5 bm pod povrchem a cca 21 bm nad povrchem
částí  dotčených  pozemků,  včetně  dřevěného  patkovaného  sloupu  v  rámci  stavby  pod  názvem
„PSH950999/17“,  ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ: 040 84 063,  se
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za úhradu stanovenou znaleckým posudkem na ocenění
náhrady za zřízení věcného břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění,  udržování a provozování podzemního a nadzemního telefonního vedení včetně
dřevěného patkovaného sloupu, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  do  31.05.2020,  uzavřít  se  společností  Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Smlouvu o uzavření  budoucí smlouvy  o zřízení věcného břemene – služebnosti,  ve znění  přílohy tohoto
materiálu

6775/167  
15

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v
k. ú. Hrabůvka, ul. Slezská

Rada městského obvodu

souhlasí

s  provedením  stavebního  záměru -  umístění  veřejné  telekomunikační  optické  sítě  v  rámci  stavby  pod
názvem „11010-072492 RVDSL1721_M_T_OSPV13-OSPV1HR_OK“, v předpokládané délce cca 200 bm pod
povrchem částí pozemků p. p. č. 223/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 241/4 ostatní plocha,
ostatní  komunikace,  p.  p.  č.  241/13  ostatní  plocha,  zeleň,   p.  p.  č.  241/25  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p. p. č. 241/26 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 241/38 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p
.č. 243/6 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 243/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku,
který je přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ:
040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, je platný do 31.05.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků p. p. č. 223/5 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  p.  p.  č.  241/4 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.  p.  č.  241/13 ostatní
plocha, zeleň,  p. p. č. 241/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 241/26 ostatní plocha, zeleň, p. p.
č. 241/38 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 243/6 ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 243/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění veřejné telekomunikační optické sítě v předpokládané
délce cca 200 bm v rámci stavby pod názvem „11010-072492 RVDSL1721_M_T_OSPV13-OSPV1HR_OK“, ve
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, za úhradu stanovenou znaleckým posudkem na ocenění náhrady za zřízení věcného
břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování veřejné telekomunikační optické sítě, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
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souhlasí

do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  do  31.05.2020,  uzavřít  se  společností  Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
Smlouvu o uzavření  budoucí smlouvy  o zřízení věcného břemene – služebnosti,  ve znění  přílohy tohoto
materiálu

6776/167  
16

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech pozemků v
k. ú. Zábřeh nad Odrou a k. ú. Hrabůvka, lokalita křižovatky ul. Plzeňská x Horní

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebního záměru - přeložení a rozšíření stávajícího kamerového systému a jeho napojení na
stávající  optickou síť  včetně  umístění  nového stožáru pro kameru pod názvem stavby  „MDKS – změna
pohledů Plzeňská x Horní“ v předpokládané délce cca 283 bm pod povrchem částí pozemků p. p. č. 612/57
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou a  p.  p.  č.  203/1 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace  a  p.p.č.  329/1  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  oba  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je
přílohou tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka OVANET a.s., IČ: 258 57 568, se sídlem Hájkova 1100/13,
Přívoz, 702 00 Ostrava, je platný do 31.05.2020
rozhodla

o zřízení  věcného břemene  - služebnosti   dle  předloženého návrhu k částem pozemků p.  p.  č.  612/57
ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou a  p.  p.  č.  203/1 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace  a  p.  p.  č.  329/1 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  oba v  k.  ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem přeložení a rozšíření
stávajícího kamerového systému a jeho napojení na stávající optickou síť včetně umístění nového stožáru
pro kameru v  předpokládané  délce  cca  283 bm v  rámci  stavby  pod názvem „MDKS – změna  pohledů
Plzeňská x Horní“, ve prospěch společnosti OVANET a.s., IČ: 258 57 568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz,
702  00  Ostrava,  za  úhradu  stanovenou  znaleckým  posudkem  na  ocenění  náhrady  za  zřízení  věcného
břemene - služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování kamerového systému napojeného na optickou síť včetně
stožáru pro kameru, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.05.2020, uzavřít se společností OVANET a.s., IČ: 258
57 568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

6777/167  
17

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na části pozemku v k. ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Špillarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV pod názvem stavby „Ostrava
– Výškovice 880/2, Skoumalová, NNk" v předpokládané délce 50 bm v části pozemku parc. č. 887/1, ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  v  k.  ú.  Výškovice  u Ostravy,  svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  v
rozsahu dle snímku, který je přílohou tohoto materiálu, pro stavebníka - společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, souhlas je platný do 30.04.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc. č. 887/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem uložení podzemní kabelové přípojky NN
0,4 kV v celkové délce 50 bm v rámci stavby pod názvem „Ostrava - Výškovice 880/12, Skoumalová, NNk“
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní kabelové přípojky
NN 0,4 kV v části dotčeného pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v části dotčeného
pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.04.2020, uzavřít s vlastníkem stavby, společností ČEZ
Distribuce, a. s.,  IČ: 24729035,  se sídlem Teplická 874/8,  405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly,  Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6778/167  
18

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, část pozemku v k. ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru „Ostrava Výškovice, 880/41, Ježíková, NNk“ spočívajícím v provedení zemní
kabelové přípojky NN  v  předpokládané délce 29 bm v částech pozemku parc.  č.  887/1 ostatní  plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih,  v  rozsahu dle  snímku,  který  je  přílohou tohoto  materiálu,  souhlas pro
stavebníka - společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
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874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.05.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku parc. č. 887/1 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace,  v  k.  ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se
svěřením  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  stavby  zemní kabelové  přípojky  NN pod
názvem stavby „Ostrava Výškovice,  880/41,  Ježíková, NNk“ v  předpokládané délce 29 bm,  ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm zemní kabelové přípojky NN  

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  zemní  kabelové  přípojky  NN  v  částech dotčeného
pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.05.2020, uzavřít s vlastníkem stavby zemní kabelové
přípojky NN - společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění
přílohy tohoto materiálu

6779/167  
19

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p. p. č.
9/19 ostatní plocha, jiná plocha v rozsahu daném zákresem o max.  výměře 82 m² v k.   ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Horymírova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava–Jih,
dle  důvodové  zprávy  a  požádat  Zastupitelstvo města  Ostravy  rozhodnout  o  záměru města  prodat  část
dotčeného pozemku

6780/167  
20

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šamanova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p .p.
č. 455/80 zahrada v rozsahu daném zákresem, který je přílohou tohoto materiálu, o max. výměře 250 m² v
k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Šamanova,  ve vlastnictví statutárního města  Ostravy,  svěřený městskému
obvodu Ostrava–Jih,  dle  důvodové zprávy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru
města neprodat část dotčeného pozemku

6781/167  
21

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu vydat  souhlasné  stanovisko  k  záměru města  prodat  pozemky  parc.č.
841/10 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 403 m² a parc. č. 841/11 trvalý travní porost (ZPF) o výměře
402 m² v k. ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih

6782/167  
22

Stanovisko ke  svěření  nemovitých  věcí  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ul.  U  Hrůbků  do správy
městského obvodu

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat nesouhlasné stanovisko ke svěření pozemků p. p. č. 9/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 318 m²
a st. p. č. 4556 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m², jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, vše  v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle důvodové zprávy

6783/167  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1. o záměru na pronájem části  pozemku p.  p.  č. 654/22 ostatní plocha,  zeleň o výměře 12 m² v k.  ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Averinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 10, na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní dobou

2. o záměru na pronájem části  pozemku p.  p.  č. 654/22 ostatní plocha,  zeleň o výměře 12 m² v k.  ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Averinova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání č. 11, na dobu neurčitou, s
tříměsíční výpovědní dobou

6784/167  
24

Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (1)

Rada městského obvodu
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rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků p. p. č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m² a p. p. č.
644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 95 m², tj. o celkové výměře 120 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 11 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6785/167  
25

Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemků p. p. č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² a p. p. č.
644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 110 m², tj. o celkové výměře 150 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou za
účelem užívání zahrádky č.39 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6786/167  
26

Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě Pavlovova-Rudná, k. ú. Zábřeh nad Odrou (3)

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemků p. p. č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m² a p. p. č.
644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 200 m², tj. o celkové výměře 300 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou za
účelem užívání zahrádky č. 42 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou

6787/167  
27

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout:
1. parkovací stání č. 17 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí  pozemku  parc.  č.  199  v  k.  ú.  Dubina  u  Ostravy,  ul.  Bedřicha  Václavka  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
2. parkovací stání č. 22 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí  pozemku  parc.  č.  177  v  k.  ú.  Dubina  u  Ostravy,  ul.  Bedřicha  Václavka  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
3. parkovací stání č. 01 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 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
4. parkovací stání č. 43 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 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

6788/167  
28

Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na výpůjčku části pozemku p. p. č. 706/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m² v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  a  užívání  vjezdu k  rodinnému domu,  na  dobu neurčitou,  s  tříměsíční
výpovědní dobou

6789/167  
29

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem
je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině, které je
přílohou  tohoto  materiálu,  a  to  u  těch  příspěvkových  organizací,  u  kterých  došlo  ke  změně  hodnoty
nemovitého majetku:

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, p. o.
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, p. o.
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, p. o.

6790/167  
30

Zrušení  zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene, nájemného u vybraných
účelů nájmu pozemku a nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech a vydání nových
zásad

Rada městského obvodu

zrušuje

ke dni 31.05.2018 Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví
statutárního města  Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dotčeným stavbami inženýrských
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sítí,  pro stanovení výše nájemného u vybraných účelů nájmu pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro stanovení výše nájemného za parkovací stání v
parkovacích objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,
které vydala svým usnesením číslo 3949/94 dne 22.12.2016
vydává

s účinností od 01.06.2018 Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených  městskému  obvodu  Ostrava-Jih  dotčeným  stavbami
inženýrských  sítí,  pro  stanovení  výše  nájemného  u  vybraných  účelů  nájmu  pozemku  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, pro stanovení výše nájemného za
parkovací stání v parkovacích objektech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih, ve znění přílohy tohoto materiálu

6791/167  
31

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků p.č. 100/122 ostatní plocha, zeleň, p.č. 100/128
ostatní plocha, zeleň, p. č. 101/21 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 101/74 ostatní plocha, zeleň, v
k.  ú.  Dubina  u  Ostravy,   ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených  městskému  obvodu
Ostrava–Jih, za účelem uložení elektrických přípojek VN a NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 18 865 Kč +
zákonná sazba DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění,  udržování  a  provozování  elektrických  přípojek  VN  a  NN,   a  to  vše  v  rozsahu  vyznačeném
geometrickým plánem č. 367-814/2011
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

6792/167  
32

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p. p. č. 348/17 ostatní plocha, ostatní dopravní
plocha,  v  k.  ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému  obvodu
Ostrava–Jih,  za  účelem  uložení  telekomunikačního  vedení,  ve  prospěch  společnosti  PODA  a.s.,  IČ:
25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, za celkovou úplatu 1 027 Kč +
zákonná sazba DPH

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování veřejné sítě elektronických komunikací, a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1159-627/2010-a
rozhodla

uzavřít se společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

6793/167  
33

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Odborářská 74, 0+2, I. kat., č. b. 33
V. Ž., bytem Ostrava-Zábřeh, Moravská

6794/167  
34

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. 3
P. L., trvale bytem Horní, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

6795/167  
35

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

about:blank
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Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 82
Š. A., bytem Ostrava-Zábřeh, Horymírova

6796/167  
36

Smlouva o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města Ostrava
městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o zhotovení a dovozu stravy pro klienty sociálních služeb statutárního města Ostravy
městského obvodu Ostrava-Jih se sídlem Horní 791/3,  700 30  Ostrava-Hrabůvka,   IČO 00845451,  jako
objednatelem a Hanou Lisníkovou, Slezská 183/15, 747 94 Dobroslavice, IČO 73315486, jako zhotovitelem,
a to na dobu určitou od 01.07.2018 do 30.06.2019 dle důvodové zprávy

6797/167  
37

Vzorové smlouvy k poskytování pečovatelské a odlehčovací služby

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění smlouvy o poskytování pečovatelské a odlehčovací služby, a to od 25.05.2018 dle důvodové
zprávy

6798/167  
38

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po bývalých nájemnících v domovním a bytovém fondu vzniklých v období od r. 2000
do r. 2009, dle důvodové zprávy:
- pí K. A., za náklady exekuce, týkající se bytu na ul. Mňukova, Ostrava-Zábřeh ve výši 182 Kč,
- p. L. a J. H., za náklady na vlak, týkající se bytu na  ul. Mňukova, Ostrava-Zábřeh ve výši 43 Kč,
- p. J. S., za pohledávku právníka Mgr. Prosické, týkající se bytu na  ul. Mňukova, Ostrava-Zábřeh ve výši 6
650 Kč,
- p. I. a Z. P., za pohledávku právníka Mgr. Prosické, týkající se bytu  na  ul. Mňukova, Ostrava-Zábřeh ve
výši 6 000 Kč,
- p. J. F., za pohledávku právníka Mgr. Prosické, týkající se bytu na  ul. Mňukova, Ostrava-Zábřeh ve výši 6
600 Kč,
-  pí  B.  K.,  za  soudní  poplatek   (1 020 Kč)  a  náklady  exekuce  (8 586,10 Kč),  týkající  se  bytu  na  ul.
Čujkovova, Ostrava- Zábřeh v celkové  výši 9 606,10 Kč,
- pí O. M.,  za soudní poplatek  (620 Kč) a náklady exekuce (3 697 Kč), týkající se bytu na ul. Čujkovova,
Ostrava-Zábřeh v celkové výši 4 317 Kč,
- p. J. H., za soudní poplatek, týkající se bytu na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 1 000 Kč,
- pí J. P., za soudní poplatek, týkající se bytu na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 1 000 Kč,
- pí M. B., za náklady exekuce, týkající se bytu  na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve  výši 200 Kč,
- pí P.  N., za náklady exekuce, týkající se bytu  na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 5 672 Kč,
- pí B. H., za soudní poplatek, týkající se bytu  na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 1 000 Kč,
- p. P. M., za soudní poplatek (700 Kč) a náklady exekuce (6 606 Kč), týkající se bytu na ul. Čujkovova,
Ostrava-Zábřeh v celkové výši 7 306 Kč,
- pí M. Š., za náklady exekuce, týkající se bytu na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve  výši 6 578,57 Kč,
- p. J. Ch., za právní pomoc, týkající se bytu  na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 200 Kč,
- p. J. T., za soudní poplatek, týkající se bytu na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 1 520 Kč,
- pí P. V., za soudní poplatek (1 011 Kč) a náklady exekuce (4 250,10 Kč) za byt  na ul. Čujkovova, Ostrava-
Zábřeh v celkové výši 5 261,10 Kč,
- p. F. R., za soudní poplatek, týkající se bytu  na ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh ve výši 700 Kč

6799/167  
39

Oznámení  o  rozhodnutí  zadavatele  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  „Veřejná  zakázka  o
sdružených službách dodávky elektřiny z napěťové hladiny NN (nízké napětí) a o sdružených
službách dodávky zemního plynu“ do konce roku 2018

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky

1)  na sdruženou službu dodávky elektřiny z hladiny nízkého napětí (dále jen NN) za odbobí od 01.06.2018
do 31.12.2018 pro městský obvod Ostrava-Jih a výzvu k uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny  oprávněnému odběrateli“  z  hladiny  NN se  společností  Amper  Market,  a.s.,  IČO 24128376,  se
sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00

2) na sdruženou službu dodávky zemního plynu za odbodí od 01.06.2018 do 31.12.2018 pro městský obvod
Ostrava-Jih a výzvu k uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu“ se společností
Pražská plynárenská a.s.,  IČO 60193492,  se sídlem Národní  37/38,  Praha 1,  PSČ 110 00 dle důvodové
zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv a jejich součástí

about:blank
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6800/167  
40

Pronájem garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186, O.-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu garáže č. 2 o výměře 16 m² v bytovém domě č. p. 632, který je součástí pozemku p. č.
793/183 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice ve vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  svěřené  městskému obvodu Ostrava-Jih,  a  o  uzavření  nájemní  smlouvy  s
panem O. D., bytem Výškovická, Ostrava-Výškovice, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s
výší  nájemného  1  525  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. MVDr. J. N., bytem Břidličná, Vřesina, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného
1 200 Kč/měsíc vč. DPH
2. P.  K., bytem Výškovická, Ostrava-Výškovice, na dobu neurčitou,  s tříměsíční výpovědní dobou, s výší
nájemného 1200 Kč/měsíc vč. DPH, dle důvodové zprávy
rozhodla

vyhovět žádosti  p.  P.  K.,  bytem Výškovická,  Ostrava-Výškovice o 50 % slevu z nájemného pro držitele
průkazu ZTP v případě uzavření nájemní smlouvy s p. Kručinským, dle důvodové zprávy

6801/167  
41

Pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 147, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytového prostoru - místnosti - o velikosti 11,29 m² nacházející se v 1. PP objektu k bydlení
č. p. 2434, který je součástí pozemku p. č. st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo Volgogradská 2434/147, Ostrava-
Zábřeh, a o uzavření nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6,  130 00 Praha 3,  IČO 04084063,  s minimální  výší  nájemného 5 645 Kč/rok,  na  dobu
neurčitou, s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, s účelem užívání k umístění a provozování zařízení k zajištění
elektronických komunikací v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

6802/167  
42

Souhlas  s  podnájmem  části  prostoru  sloužícího  podnikání  na  ul.  Volgogradská  2462/20,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit souhlas s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 54,92 m² v 1. NP objektu
k bydlení č. p. 2462, který je součástí pozemku p. č. st. 2868, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, adresní místo Volgogradská 2462/20, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  pro Ing.  Tomáše Nohála,  IČO 76159825,  se sídlem Javorová
496/22, Kobeřice, a to za stejných podmínek a maximálně po dobu trvání nájemního vztahu s nájemcem
předmětného prostoru Mgr.  Václavem Vojtovičem,  IČO 87540151,  se sídlem Lumírova 523/28,  Ostrava-
Výškovice a Ing. Petrem Dvořákem, IČO 75432820, se sídlem Palackého 128, Klimkovice, dle důvodové
zprávy

6803/167  
43

Ukončení nájmů bytů dohodou a pronájem náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

L. Z., Horymírova., Ostrava-Zábřeh,
P. L., Rodimcevova, Ostrava-Zábřeh,
Š. A., Horymírova, Ostrava-Zábřeh,

II.
- o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové
zprávy

Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, 1+3, standard, č. b. 12
D. H., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

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

D. H., Volgogradská, Ostrava-Zábřeh, č. b. 6

6804/167  
44

Uzavření dohody o spolupráci,  Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

about:blank

15 z 29 28.5.2018 10:11



rozhodla

o  uzavření  dohody  o  spolupráci  s  neziskovou organizací  –  Armáda  spásy  v  České  republice,  z.  s.,  IČ
40613411,  se  sídlem Petržílkova 2565/23,  158 00  Praha 5 - Stodůlky,  zastoupeným ředitelkou sociální
služby Prevence bezdomovectví – Ostrava,  Mgr.  Marcelou Stryjovou,  ve znění předloženého návrhu,  dle
důvodové zprávy
schvaluje

s účinností od 24.05.2018 úpravu znění Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,  vč.  úpravy  Přílohy  č.  1,  ve  znění  předloženého  návrhu,  dle
důvodové zprávy

6805/167  
45

Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných 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 sociálního bytu na dobu určitou s účinností  od 01.06.2018 do 30.11.2018,
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do
povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 40
H. P., Horní, Ostrava-Hrabůvka

Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 10
M. M., Horní, Ostrava-Hrabůvka

Václava Košaře 123/3, 1+3, standard, č. b. 27
P. M., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 91
U. M., Horní, Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 25
K. Z., Horní, Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 1715/23, 1+1, standard, č. b. 26
K. P., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

Čujkovova 1718/29, 0+2, standard, č. b. 96
F. J., V. Košaře, Ostrava-Dubina

Čujkovova 1737/32, 1+1, standard, č. b. 42
D. M., Srbská, Ostrava-Výškovice

Vlasty Vlasákové 966/2, 1+2, standard, č. b. 19
P. A., Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les a P. R., Škrobálkova, Ostrava-Kunčičky

Výškovická 447/153, 1+3, standard, č. b. 24
Ch. D., U Studia, Ostrava-Zábřeh

Patrice Lumumby 2595/3, 1+3, standard, č. b. 35
K. L., Tylova, Ostrava-Zábřeh

Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 23
G. L., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

II.

o uzavření  smlouvy  o nájmu sociálního bytu na dobu určitou s účinností  od 01.06.2018 do 31.08.2018,
nejdříve však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do
povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy

Pavlovova 1628/71, 1+1, standard, č. b. 37
B. J., Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 27
V. A., Cholevova, Ostrava-Hrabůvka

6806/167  
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

about:blank
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Bohumíra Četyny 930/2, 1+3, standard, č. b. 38
Z. P. a R. P., Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský Les

6807/167  
47

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Výškovická 631/184, Ostrava-Výškovice, 3+1, standard, č. b. 4
K. L., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh

Volgogradská 2389/126, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11
V. M., Výškovická, Ostrava-Výškovice

Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 52
B. J., Podroužkova, Ostrava-Poruba

2) nevybrat  uchazeče  na  pronájem  bytu Čujkovova  1719/31,  Ostrava-Zábřeh,  0+1,  standard,  č.  b.  51
výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytu „výběrovým řízením za smluvní nájemné“ znovu
zveřejnit, dle důvodové zprávy
rozhodla

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

II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu a o uzavření dohody o přistoupení k dluhu, dle důvodové zprávy

Václava Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, 1+3, standard, č. b. 60
Š. M., V. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les

III.
o  pronájmu bytu výběrovým řízením v  rámci  nízkonákladového bydlení  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Dr. Šavrdy 3029/19, Ostrava-Bělský Les, 0+1, standard, č. b. 13
I. E., Horní 882/16, Ostrava-Hrabůvka

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

V. M., Výškovická, Ostrava-Výškovice, č. b. 50

6808/167  
49

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, v celkové hodnotě
73 092 Kč 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

6809/167  
50

Návrh na přijetí peněžního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

o příjetí finančního daru ve výši 50 000 Kč od společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská
1266/25, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 253 96 544
souhlasí

s návrhem darovací smlouvy dle přílohy
zmocňuje

about:blank
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starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

6810/167  
51

Přijetí dotace z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt „Úřady bez hranic“

Rada městského obvodu

schvaluje

přijetí dotace z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt „Úřady bez hranic“ dle podmínek
od poskytovatele Euroregion Silesia - CZ, se sídlem: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČ:  68941773
uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout přijmout dotaci z programu Interreg V-A Česká republika -
Polsko pro projekt „Úřady bez hranic“ dle podmínek od poskytovatele Euroregion Silesia - CZ, se sídlem:
Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČ: 68941773 uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu

6811/167  
52

Souhlas  s  přijetím  věcného  daru  pro  Základní  školu  Ostrava-Zábřeh,  Chrjukinova  12,
příspěvkovou organizaci, zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím finančního daru v hodnotě 4 000 Kč do vlastnictví  Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

6812/167  
53

Souhlas  se  zapojením  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřeh,  Kosmonautů  13,
příspěvkové organizace, do projektu financovaného  z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
13, příspěvkové organizace, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony II“

6813/167  
54

Výjimka  z  počtu  dětí   v  Mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Adamusova  7,  příspěvkové
organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci,
jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2018/2019, dle
předloženého návrhu

6814/167  
55

Výjimka  z  počtu  dětí  v  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Zábřeh,  Březinova  52,
příspěvkové  organizaci,  jejímž  zřizovatelem  je  statutární  město  Ostrava,  městský  obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2018/2019, dle předloženého návrhu

6815/167  
56

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 56, který se týká výjimky zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
ze 167. schůze rady

6816/167  
57

Žádost o schválení organizační struktury

Rada městského obvodu

schvaluje

organizační strukturu a systemizaci pracovních míst organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace, k 01.06.2018

6817/167  
58

Informace o postupu přípravy dopravního řešení a plánované opravě komunikace – ul. Moravská

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci  o  postupu  přípravy  dopravního  řešení  v  lokalitě  ul.  Moravská  a  o  plánované  opravě  této
komunikace, dle předloženého materiálu
doporučuje

about:blank
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zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí informaci o postupu přípravy dopravního řešení v lokalitě
ul. Moravská a o plánované opravě této komunikace, dle předloženého materiálu

6818/167  
59

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu kontejnerů a ke smlouvě o výpůjčce
kontejnerů

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  dodatek  č.  4 ke  smlouvě  o  pronájmu kontejnerů č.  44/031/265.4/18 se  společností  Kontejnery
Ostrava, s.r.o., se sídlem Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava, IČ 27771164, dle předloženého materiálu
rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce kontejnerů č. 18/031/264.4/18 se společností Dopravní podnik
Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, IČ 61974757, dle předloženého materiálu

6819/167  
60

Návrh Skanska a.s. na smírné řešení sporu

Rada městského obvodu

rozhodla

nepřijmout návrh  Skanska a.s., IČ 26271303, se sídlem Křižíkova 682/3a, 186 00  Praha 8-Karlín na smírné
řešení sporu  dle důvodové zprávy

6820/167  
61

Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty

Rada městského obvodu

schvaluje

1)  zahraniční  pracovní  cestu  na  Slovensko  (Košice)  ve  dnech  20.  -  22.06.2018,  za  účelem  účasti  na
pracovně-společenském setkání se zástupci městské části Košice-Západ, těmto členům rady:

Bc. Martin Bednář, starosta
Ing. Hana Tichánková, místostarostka
Bc. František Dehner, místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta
Ing. Otakar Šimík, člen rady

2) úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

6821/167  
62

Smlouva  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  ke  stavbě
„Parkoviště  Volgogradská,  dílčí  část  I,  Vybudování  parkovacích  stání  na  ul.  Volgogradská
55-57“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k provedení přeložky HDPE trubek v
rámci  stavby  „Parkoviště  Volgogradská,  dílčí  část  1,  Vybudování  parkovacích stání  na  ul.  Volgogradská
55-57“ se společností PODA a.s., IČO 25816179
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy
Termín: 30. 05. 2018

6822/167  
63P

Investiční  záměr  č.  01/2018  „Doplnění  2  ks  branek  a  oplocení  na  dětském  hřišti  –  ul.
Horymírova“

Rada městského obvodu

schvaluje

IZ č. 01/2018 – Doplnění 2 ks branek a oplocení na dětském hřišti – ul. Horymírova, dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky
Termín: 07. 06. 2018

6823/167  
64P

„Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb
v  Ostravě-Hrabůvce,  ul.  Horní  55“  -  žádost  zhotovitele  BYSTROŇ  Group  a.s.  o  předčasné
uvolnění pozastávek

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s  uplatněním ustanovení článku IV, Platební podmínky odst. 14 ze smlouvy o dílo agendové číslo S/0816
/2017/NV na veřejnou zakázku „Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a
vytápění  Domu služeb  v  Ostravě-Hrabůvce,  ul.  Horní  55“  se  zhotovitelem  BYSTROŇ Group  a.s.,  IČO
27800466, o předčasné úhradě druhé a třetí části pozastávek, dle důvodové zprávy

about:blank
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6824/167  
65P

Schválení  Dohody  o  ukončení  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zajištění  přeložky  zařízení
distribuční soustavy č. Z_S14_12_8120058788 - akce: Parkoviště Na Výspě, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy
č. Z_S14_12_8120058788 se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV.-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ: 24729035, dle přiloženého návrhu
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dohody
Termín: 20. 06. 2018

6825/167  
66P

Zateplení  obvodového  pláště  domu,  střechy,  stropů  sklepních  prostor  a  renovace  střechy
bytových domů Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  1   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/0040/2018/INV  ze  dne  16.01.2018  se
zhotovitelem BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466 na realizaci VZ
100.17 na stavbu „Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina“  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového
rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této
zakázky.  Na základě předložených dokladů,  kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku se
zvyšuje konečná cena díla 10 129 518 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 379 554,93 Kč bez DPH na
částku 10 509 072,93 Kč bez DPH
rozhodla

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení
díla o 14 kalendářních dnů na 134 kalendářních dnů
bere na vědomí

navýšení  částky  DPH  o 56 933,24 Kč na 1 576 360,94 Kč u této zakázky  z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/0040/2018/INV na realizaci VZ 100.17 na stavbu „Zateplení  obvodového pláště domu,  střechy,  stropů
sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina“
Termín: 31. 05. 2018

6826/167  
67P

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - pavilon TV, dodatek č. 5

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1190/2017/INV ze dne 08.11.2017 na veřejnou
zakázku VZ 11.17 „Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“ se zhotovitelem MH - STAVBY, s.r.o. se
sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava, IČO: 27776506.
Dodatkem č. 5 se mění termín pro uvolnění pozastávek dle požadavku poskytovatele dotace na 15 dnů po
odstranění všech vad a uvolnění pozastávek nenastane dřív  než uplynutím 15 dnů po doručení písemné
výzvy zhotovitele
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit  všechny  potřebné úkoly  související  s uzavřením  dodatku č.  5 k  SoD agendové  číslo  S/1190
/2017/INV
Termín: 31. 05. 2018

6827/167  
68P

VZ 69.17 „Oprava fasády a střechy objektu A.Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka“ - Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1065/2017/OBH ze dne 26.09.2017 na realizaci
zakázky malého rozsahu „Oprava fasády a střechy objektu A.Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka“ se zhotovitelem
SDS Komplexní Stavby, s.r.o., IČ: 28637232, se sídlem Jiřího Herolda 1562/6, 700 30 Ostrava, kterým se
mění  cena  díla  z  důvodu  realizace  dodatečných  prací  souvisejících  s  dokončením  díla  v  rozsahu  dle
Změnového listu č.1 na cenu nejvýše přípustnou 1 442 262,86 Kč bez DPH dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1065
/2017/OBH  ze  dne  26.09.2017 na  realizaci  zakázky  malého  rozsahu „Oprava  fasády  a  střechy  objektu
A.Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka“
Termín: 13. 06. 2018

about:blank
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6828/167  
69P

Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Bc. Martinu Rakovou na vedoucí pracovní místo ředitele  Mateřské školy Ostrava-Dubina, F.  Formana 13,
příspěvkové organizace, s účinností od 01.08.2018
zmocňuje

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

6829/167  
70P

Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Janu Švédovou na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace, s účinností od 01.08.2018
zmocňuje

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

6830/167  
71P

Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Bc. Šárku Beranovou na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace, s účinností od 01.08.2018
zmocňuje

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

6831/167  
72P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení)  -  VZ 30.18
Zpracování projektové dokumentace „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální
péče“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 30.18 Zpracování projektové dokumentace „Úprava plochy
u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust.
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím
zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 30.18 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 26. 07. 2018

6832/167  
73P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
23.18 „Oprava chodníků na ul. Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce“

about:blank

21 z 29 28.5.2018 10:11



Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 23.18 „Oprava
chodníků na ul.  Tlapákově  a Alberta Kučery v  Ostravě - Hrabůvce“ a o  uzavření  smlouvy o dílo  u této
podlimitní veřejné zakázky  s vybraným dodavatelem STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00
Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092, za nabídkovou cenu 7 348 057,09 Kč bez DPH, tj. 8 891 149,08 Kč vč.
DPH, a s lhůtou realizace 105 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Mgr. Danielovi Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 23.18 „Oprava chodníků na ul. Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce“
Termín: 01. 06. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 23.18 „Oprava chodníků na
ul. Tlapákově a Alberta Kučery v Ostravě - Hrabůvce“
Termín: 02. 07. 2018

6833/167  
74P

Výzva  k  podání  nabídek  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Výměna
vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 67.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 67.18 „Výměna
vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ 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. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 67.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 10. 08. 2018

6834/167  
75P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 14.18 Odstranění
betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy
městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  podlimitní  veřejnou zakázku na stavební  práce  VZ 14.18 Odstranění
betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského
obvodu Ostrava-Jih 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
členové
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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2. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor 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, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
4. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 14.18 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 09. 08. 2018

6835/167  
76P

Zrušení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  služby  -  VZ  56.18  Zpracování  projektové
dokumentace  „Vnitřní  úpravy  v  bytovém domě  Čujkovova 1718/29,  Ostrava-Zábřeh,  včetně
výměny rozvodů“

Rada městského obvodu

rozhodla

dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 56.18
Zpracování projektové dokumentace „Vnitřní úpravy v bytovém domě Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh,
včetně výměny rozvodů“ z důvodu, že zadavatel nepřijal na základě výzvy k podání nabídky do konce lhůty
pro podání nabídek žádnou nabídku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením této veřejné zakázky
malého rozsahu na služby VZ 56.18 Zpracování projektové dokumentace „Vnitřní úpravy v bytovém domě
Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny rozvodů“
Termín: 01. 06. 2018

6836/167  
77P

Zrušení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  na  stavební  práce  -  VZ  43.18  Vybudování
bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
VZ 43.18 Vybudování  bezbariérového  přístupu do 2.  NP objektu na ul.  Provaznická 1244/62,  Ostrava -
Hrabůvka z důvodu, že zadavatel nepřijal na základě výzvy k podání nabídky do konce lhůty pro podání
nabídek žádnou nabídku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením této veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce VZ 43.18 Vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP objektu na ul.
Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka
Termín: 01. 06. 2018

6837/167  
78

Zásady pro poskytování služby Senior expres

Rada městského obvodu

schvaluje

Zásady pro poskytování služby Senior expres dle předloženého návrhu

6838/167  
79

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  Oprava  oplocení  na  hřbitově  v  Ostravě-Zábřehu  ve  znění
předloženého návrhu, a to dle důvodové zprávy

about:blank
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6839/167  
80

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemky v k.  ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavebního záměru „VPIC Ostrava-Zábřeh, rozšíř.  TAURID, SO 01“ spočívajícím v provedení
přeložky sítě elektronických komunikací CETIN v předpokládané délce 26 bm pod povrchem části pozemku
p. p. č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih,  v  rozsahu  dle  snímku,  který  je  přílohou tohoto  materiálu,  souhlas  pro  stavebníka  Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.,  IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 je
platný do 31.05.2020
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p. p. č. 1079/2 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za  účelem umístění  přeložky  sítě  elektronických
komunikací CETIN pod názvem stavby „VPIC Ostrava-Zábřeh, rozšíř. TAURID, SO 01“ pro společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za
úhradu  ve  výši  stanovené  znaleckým  posudkem  na  ocenění  náhrady  za  zřízení  věcného  břemene  –
služebnosti navýšenou o DPH v zákonné výši

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování sítě elektronických komunikací CETIN v části dotčeného
pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.05.2020, uzavřít s vlastníkem stavby - společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
3,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

6840/167  
81

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 74 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6122, ORG 0400210000000 o 74 tis. Kč

6841/167  
82

Nájemné  za  pronájem prostor  sloužících  podnikání  v  objektech  občanské  vybavenosti  nebo
účelových stavbách

Rada městského obvodu

rozhodla

v roce 2018 neuplatnit inflaci  u nájemních smluv na prostory sloužících podnikání  v  objektech občanské
vybavenosti nebo účelových stavbách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih,  tak,  jak  je  stanoveno  rozhodnutím  Rady  městského  obvodu  Ostrava-Jih  pod  č.  usnesení
 3804/70 ze dne 16.04.2009, dle důvodové zprávy

6842/167  
83

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

Rada městského obvodu

schvaluje

výjimku ze „Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn“ a s účinností od 24.05.2018 na dobu určitou,
nejpozději však do konce realizace projektu, tj. do 30.09.2019:

I.
rozhodla
vyčlenit pro účely  sociálního bydlení  v  rámci  projektu „Koncepce bydlení  a její  pilotní ověření ve  městě
Ostrava“  

1.) byt č. 8 sestávající z kuchyně a jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží,
který  je   součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  1298 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  400 m²  v
katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1369, adresní místo
Stadická 3

2.) byt č. 26 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 6. nadzemním podlaží, který je
 součástí pozemku parcelní číslo st.  4703 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 480 m² v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 2975, adresní místo
Horymírova 4

3.) byt č. 33 sestávající z kuchyně a jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 8. nadzemním podlaží,
který  je  součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  1286 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  400 m²  v
katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 1326, adresní místo

about:blank

24 z 29 28.5.2018 10:11



Oráčova 1

II.
rozhodla

1.) o pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení pro účely sociálního bydlení na dobu určitou -
nejdéle na 6 měsíců

2.) o výši měsíčního nájemného 50,02 Kč/m² započtené podlahové plochy bytů vyčleněných v bodu I. tohoto
usnesení pro účely sociálního bydlení

III.
rozhodla
o způsobu pronájmu bytů vyčleněných v bodu I. tohoto usnesení za podmínek schválených radou městského
obvodu dne 16.03.2017 pod č. unesení 4338/104

dle důvodové zprávy

6843/167  
84

Úprava  vzorového  znění  smluv  o  nájmu  krizových  a  sociálních  bytů  vyčleněných  v  rámci
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ a vzorových dodatků k nim

Rada městského obvodu

schvaluje

v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

I.
a) vzorové znění smlouvy o nájmu bytů vyčleněných pro účely krizového bydlení uzavírané na dobu určitou -
nejdéle na 6 měsíců s využitím notářských zápisů o dohodě o vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti
nákladem pronajímatele, ve znění předloženého návrhu Přílohy č. 1

b) vzorové znění smlouvy o nájmu bytů vyčleněných pro účely sociálního bydlení uzavírané na dobu určitou -
nejdéle na 6 měsíců s využitím notářských zápisů o dohodě o vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti
nákladem pronajímatele, ve znění předloženého návrhu Přílohy č. 2

II.
a) vzorové  znění  dodatku ke  smlouvě o nájmu bytů vyčleněných pro účely  krizového bydlení,  ve znění
předloženého návrhu Přílohy č. 3

b) vzorové  znění  dodatku ke smlouvě o nájmu bytů vyčleněných pro účely  sociálního bydlení,  ve znění
předloženého návrhu Přílohy č. 4

dle důvodové zprávy
svěřuje

úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání vzorových dodatků ke smlouvám o nájmu
krizových a  sociálních bytů vyčleněným v  rámci  projektu na základě  doporučujícího usnesení  Poradního
sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih k uzavření dodatku, a tímto rozhodováním
pověřuje vedoucí úředníky odboru bytového a ostatního hospodářství

1. vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
2. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství

a zároveň je zmocňuje k podpisu těchto dodatků

6844/167  
85

Žádost o souhlas s umístěním elektronické sirény

Rada městského obvodu

souhlasí

se záměrem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje nově instalovat elektronickou sirénu
na budovu kina Luna, ul. Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih, Bc. Martina Bednáře, k podpisu Prohlášení vlastníka nemovitosti k
umístění a připojení elektronické sirény a udělení souhlasu vlastníka

6845/167  
86

Umístění reklamních laviček na území městského obvodu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informace o provedené kontrole umístění reklamních laviček na území městského obvodu Ostrava-Jih dle
důvodové zprávy
rozhodla

1)  vypovědět  smlouvu  o  nájmu  nemovitosti  č.  7/014/577/Gál.  ze  dne  24.10.2011  ve  znění  dodatků

about:blank

25 z 29 28.5.2018 10:11



uzavřenou se  SeePOINT  družstvo,  se  sídlem  Ptáčník  714,  Fryčovice,  IČ  27843122 za  účelem  instalace
promolaviček s reklamní plochou sloužících veřejnosti umístěných na pozemcích ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

2)  vypovědět  smlouvu  o  nájmu  nemovitosti  č.  7/014/378/Vru  ze  dne  01.10.2012  ve  znění  dodatků
uzavřenou s AD-NET, spol.  s r.o.,  se sídlem Opletalova 1441/19, Praha 1 – Nové Město, IČ 26162695 za
účelem  instalace  promolaviček  s  reklamní  plochou  sloužících  veřejnosti  umístěných  na  pozemcích  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu výpovědí z nájmu ve znění příloh tohoto materiálu

6846/167  
87P

Stanovisko k žádosti zhotovitele DAV, a.s. o náhradu pozastávky

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s náhradou pozastávek (5 % z ceny díla bez DPH do uplynutí záruční doby) bankovní zárukou dle žádosti
zhotovitele, firmy DAV, a.s. ze dne 09.05.2018
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zpracovat odpověď na žádost zhotovitele o náhradu pozastávek dle stanoviska Rady městského obvodu
Termín: 28. 05. 2018

6847/167  
88P

Vybudování  výtahu  a  bezbariérového WC v  2.  NP Mjr.  Nováka 1455/34,  Ostrava-Hrabůvka,
dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/1138/2017/INV, ze dne 26.10.2017 na veřejnou
zakázku „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2.  NP Mjr.  Nováka 1455/34,  Ostrava-Hrabůvka“ se
zhotovitelem šmíragroup a.s., Bořivojova 646/50, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 04670329. Dodatkem č.
2 se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 26 628,95 Kč bez DPH na 1 620 697,65 Kč bez DPH
úpravou položkového rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec
SoD nutných k dokončení této zakázky a prodlužuje se termín dokončení této zakázky na 75 kalendářních
dnů
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit  všechny  potřebné úkoly  související  s uzavřením  dodatku č.  2 k  SoD agendové  číslo  S/1138
/2017/INV
Termín: 31. 05. 2018

6848/167  
89

Návrh  programu  19.  zasedání  Zastupitelstva  městského obvodu  Ostrava-Jih,  které  se  bude
konat dne 07.06.2018

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem programu 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
07.06.2018 od 13.00 hod., dle předloženého doplněného materiálu

6849/167  
90

Darování neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s darováním  neupotřebitelného  majetku v  celkové  hodnotě  37 012,95 Kč statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvodu Plesná, Dobroslavická 83, 725 27 Ostrava - Plesná, IČO: 00845451
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit darování neupotřebitelného majetku

6850/167  
91

Podání odvolání do rozsudku č.j. 122 C 29/2016-143 vydaného Okresním soudem v Ostravě dne
25.04.2018

Rada městského obvodu

rozhodla

nepodat  odvolání  do  rozsudku  č.j.  122  C  29/2016-143  vydaného  Okresním  soudem  v  Ostravě  dne
25.04.2018

6851/167  
92

Návrh na doplnění jednacích řádů o povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů

Rada městského obvodu

schvaluje

1) doplnění Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)  doplnění  Jednacího  řádu komisí  Rady  městského  obvodu  Ostrava-Jih  dle  přílohy  č.  2  předloženého
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materiálu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit doplnění:
1) Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
2)  Jednacího  řádu  výborů  Zastupitelstva  městského  obvodu Ostrava-Jih  dle  přílohy  č.  4  předloženého
materiálu

6852/167  
93P

Jmenování ředitele Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Lenku  Divinskou  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  Mateřské  školy  Harmonie  Ostrava-Hrabůvka,
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace s účinnosti od 01.08.2018
zmocňuje

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

6853/167  
94P

Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Alenu  Píchovou  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  A.Gavlase  12A,
příspěvkové organizace s účinnosti od 01.08.2018
zmocňuje

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

6854/167  
95P

Jmenování ředitelky Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr. Jarmilu Sakmarovou na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Volgogradská
4, příspěvkové organizace s účinnosti od 01.08.2018
zmocňuje

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

6855/167  
96

Výpůjčka nebytových prostor v bytovém domě na ul. Čujkovova 1718/29, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o výpůjčce prostor o celkové výměře 57,12 m² nacházejících se v 1. NP jiné stavby č. p. 1718, která je
součástí pozemku p. č.  st.  2083 v k.  ú. Zábřeh nad Odrou,  adresní místo Čujkovova 1718/29,  Ostrava-
Zábřeh,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřené  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  na  dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování kanceláře pro poskytování sociálních služeb

II. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a právu provést stavbu se společností Bílý nosorožec, o.p.s., IČO
26863901, se sídlem Ladislava Ševčíka 420/26, Ostrava-Hulváky, z důvodu vyřízení změny účelu užívání, dle
důvodové zprávy

6856/167  
97

Stavební úpravy za účelem změny účelu užívání prostor v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o vydání  souhlasu s provedením  stavebních prací  spojených se  změnou účelu užívání  prostor  bývalého
školnického  bytu umístěného  v  objektu na  ul.  29.  dubna  259/33,  Ostrava-Výškovice,  který  je  součástí
pozemku parc.  č.  1031 a 740/4 zastavěná plocha a nádvoří,   k.  ú.  Výškovice u Ostravy,  které provede
budoucí nájemce, společnost VONO SPORT s.r.o., se sídlem 29. dubna 259/33, 700 30 Ostrava-Výškovice,
zastoupena jednatelem  Bc. Lukášem Novotným, IČ: 25838911, vlastním nákladem
souhlasí

s možností započtení nákladů za provedené práce v maximální výši 475 tis. Kč v nájemném za předpokladu
splnění podmínek uvedených v Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 080/2017/OBH ze dne 30.03.2017
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Dodatku č.3 ke smlouvě č.
080/2017/OBH  ze dne 30.3.2017

6857/167  
98

Zaslání výzev před podáním výpovědí z nájmu bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
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o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

I. L., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,
S. R., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,

II.
o  zaslání  výzvy  před podáním  výpovědi  z nájmu bytu podle  ust.  § 2288 odst.  1 písm.  a)  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

A. B., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,

6858/167  
99

Návrh na podání žádosti o dofinancování z programu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2018 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním  žádosti  o  dofinancování  z programu na  podporu poskytování  sociálních služeb pro  rok  2018
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o dofinancování z programu na
podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu

6859/167  
100P

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) -  VZ 51.18 Oprava
školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16

Rada městského obvodu

rozhodla

dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce VZ 51.18 Oprava školní  kuchyně včetně  pořízení myčky v  ZŠ Mitušova 16 z
důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 51.18 Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ
Mitušova 16
Termín: 01. 06. 2018

6860/167  
101

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/426/15/Gad.

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu souhlasit  s  převodem  práv  a  závazků z  kupní  smlouvy  č.  1/014/426
/15/Gad. ze dne 16.12.2015 a uzavřít s Ing. P. Ď., bytem Klečkova, Ostrava - Stará Bělá a paní R. P., bytem
Gerasimovova, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1/014/426/15/Gad. ze dne 16.12.2015,
 ve znění přílohy předloženého materiálu, dle důvodové zprávy

6861/167  
102

Úprava nájemního vztahu v objektu na ul. Charvátská 734/10, O.-Výškovice, z důvodu
plánované rekonstrukce

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.  5 k nájemní smlouvě č. 2/b/014/210/06 ze dne 25.04.2006, ve znění dodatků, na
pronájem prostoru o výměře  1 150,91 m² v objektu č.  p.  734,  objekt občanské  vybavenosti,  který je
součástí pozemku p.  č. 793/307 v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  adresní místo Charvátská 734/10,  Ostrava-
Výškovice,  za  účelem  provozování  veřejného  sportovního  centra  pro  využití  volného  času  obyvatel
Ostravy-Jih  a  okolí,  s  výší  ročního  nájemného  152,60  Kč/m²/rok,  na  dobu  určitou  do  31.12.2031,  s
nájemcem CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z..s., IČO 22675256, se sídlem Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice,
z  důvodu  úpravy  nájemního  vztahu  po  dobu  plánované  rekonstrukce  dotčeného  objektu,  v  rozsahu
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

6862/167  
103

Žádost o vydání opatření obecné povahy

Rada městského obvodu

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, a to dle přílohy tohoto materiálu.
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