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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 168. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 29. 5. 2018 11:50

(usn. č. 6863/168 - usn. č. 6869/168)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 168. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 5. 2018 11:50
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

6863/168 1.

Doplnění návrhu plánu akcí na rok 2018 (Bc. František Dehner, místostarosta)

6864/168 2.

Neprodloužení smluv na poskytování úklidových služeb v bytových domech Jiskřiček 12, Svornosti 3, 5, 9, V.
Jiřikovského 29 (Markéta Langrová, člen rady)

6865/168 3.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6866/168 4.

Žádost o zpracování zadání změny územního plánu a následné vydání územního opatření (Bc. Martin Bednář,
starosta)

6867/168 5.

Odvolání a jmenování člena konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6868/168 6.

Odvolání a jmenování člena konkurzních komisí pro vedoucí pracovní místa ředitelů základních a mateřských
škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

6869/168 7P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna elektroinstalace pavilónu I.,
objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice“ VZ 65.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

1.6.2018 8:43

3z5

about:blank

6863/168
1

Doplnění návrhu plánu akcí na rok 2018
Rada městského obvodu
schvaluje
doplnění plánu akcí na rok 2018 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

6864/168
2

Neprodloužení smluv na poskytování úklidových služeb v bytových domech Jiskřiček 12,
Svornosti 3, 5, 9, V. Jiřikovského 29
Rada městského obvodu
rozhodla
neprodloužit smlouvy na poskytování úklidových služeb:
1) fyzické osoby Martiny Kahánkové, se sídlem Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, IČ: 70613605, na
provádění úklidu společných prostor v bytovém domě č. p. 168 na ulici V. Jiřikovského č. or. 29, který je
součástí pozemku p. č. 71/39, v k. ú. Dubina u Ostravy, a to ke dni 01.08.2018,
2) fyzické osoby Evy Strouhalové, se sídlem Výškovická 2275/125, Ostrava-Zábřeh, IČ: 48717959, na
provádění úklidu společných prostor v bytových domech:
a) č. p. 2281 na ulici Svornosti č. or. 3, který je součástí pozemku p. č. st. 3289, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, a
to ke dni 01.09.2018,
b) č. p. 2367 na ulici Svornosti č. or. 9, který je součástí pozemku p. č. st. 3279, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
a to ke dni 01.09.2018,
3) společnosti Snadný úklid plus s.r.o., se sídlem Výškovická 2275/125, Ostrava-Zábřeh, IČ: 28643666, na
provádění úklidu společných prostor v bytových domech:
a) č. p. 2280 na ulici Svornosti č. or. 5, který je součástí pozemku p. č. st. 3288, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, a
to ke dni 01.09.2018,
b) č. p. 2214 na ulici Jiskřiček č. or. 12, který je součástí pozemku p. č. st. 3244, v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
a to ke dni 01.09.2018,
dle důvodové zprávy

6865/168
3

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
Rada městského obvodu
souhlasí
s kácením 88 ks dřevin, z toho 76 ks, které podléhají vydání rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a 12 ks
dřevin, které nepodléhají vydání rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, rostoucích na pozemku parc. č.
612/14, k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle předloženého materiálu a jeho příloh
zmocňuje
k podání žádosti o povolení ke kácení dřevin Ing. M. P., bytem Dětmarovice, 735 71 Dětmarovice

6866/168
4

Žádost o zpracování zadání změny územního plánu a následné vydání územního opatření
Rada městského obvodu
žádá
statutární město Ostrava o zadání takové změny Územního plánu Ostravy, která by spočívala v
přehodnocení podmínek k využití funkčních ploch na území statutárního města Ostravy, nebo alespoň na
území městského obvodu Ostrava-Jih, vzhledem k ubytovacím zařízením, přičemž navrhuje, aby se přípravy
návrhu zadání změny územního plánu města Ostravy účastnili alespoň tři zástupci z řad zastupitelů
městského obvodu Ostrava-Jih a dále
žádá
Radu města Ostravy, jako orgán příslušný podle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby po rozhodnutí zastupitelstva
města o zadání změny Územního plánu Ostravy vydala alespoň pro území městského obvodu Ostrava-Jih
územní opatření, jímž by vyhlásila stavební uzávěru, jíž se zakazuje stavební činnost (stavba, změna
dokončené stavby, změna v užívání stavby, změna stavby před jejím dokončením, dodatečné povolení,
stavební úpravy za účelem rozšíření stávající kapacity) týkající se staveb ubytovacích zařízení uvedených v §
2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, mimo ubytovacích zařízení ve vlastnictví územních samosprávných celků

6867/168
5

Odvolání a jmenování člena konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
odvolává
Mgr. M. K., Ph.D. z konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace
jmenuje
Mgr. R. K. členem konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace
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6868/168
6

Odvolání a jmenování člena konkurzních komisí pro vedoucí pracovní místa ředitelů základních a
mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
odvolává
Mgr. L. V. z konkurzních komisí pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele:
1) Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace
2) Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace
3) Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace
jmenuje
Mgr. M. K., Ph.D. členem konkurzních komisí pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele:
1) Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace
2) Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace
3) Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace

6869/168
7P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna elektroinstalace
pavilónu I., objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice“ VZ 65.18
Rada městského obvodu
rozhodla
o zrušení VZ 65.18 „Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu na ul. 29.dubna 259/33, O.-Výškovice“ z
důvodů uvedených v přiložené důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 65.18 vyplývající z usnesení
Termín: 01. 06. 2018
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