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Bc. Martin Bedná� p�ivítal všechny p
Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis a usnesení z dnešní sch
místostarosta RNDr. František Stan

Na úvod jednání p�e�etl prohlášení: P
�. 134/2016 Sb., o zadávání ve�
ve st�etu zájmu k jednotlivým ve
m�stského obvodu Ostrava-Jih. 

Z jednání rady omluvil paní Markétu Langrovou, 
Dehnera, konstatoval, že rada
ke schválení, tj. materiály �
programu jednání, nechal o n�m hlasovat.

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno

1.  Návrh rozpo�tových opat
na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

2.  Návrh na zm�nu rozpo
statutárním m�stem Ostrava, m
Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

3.  Pronájem byt� v bytovém do
Hrab�vce (V�ra Válková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

4.  Pronájem bytu v dom�
Válková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

5.  Pronájem byt� v dom�
Válková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

�ivítal všechny p�ítomné na 180. sch�zi Rady m�
zápis a usnesení z dnešní sch�ze rady podepíše spolu s ním 

místostarosta RNDr. František Stan�k, Ph.D.  

� �etl prohlášení: P�ítomní �lenové rady v souladu s
134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, v platném zn�ní, �estn� prohlásili, že nejsou 

etu zájmu k jednotlivým ve�ejným zakázkám projednávaným na dnešní sch
Jih. 

paní Markétu Langrovou, paní V�ru Válkovou
onstatoval, že rada je usnášeníschopna. Dále p�edložil program jednání

ke schválení, tj. materiály �. 1 – 68. Protože nebyly žádné p�ipomínky k
programu jednání, nechal o n�m hlasovat.

schváleno (program schválen). 

�tových opat�ení �. 28/2018 rozpo�tu m�stského obvodu Ostrava
na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�nu rozpo�tu na rok 2018 p�ísp�vkové organizace z
�stem Ostrava, m�stským obvodem Ostrava

Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

� v bytovém dom� na ul. Odborá�ská 68 a Horní 29 v Ostrav
�ra Válková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Pronájem bytu v dom� zvláštního ur�ení - Dom� s pe�ovatelskou službou (V
Válková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

� v dom� zvláštního ur�ení - Dom� s pe�ovatelskou službou (V
Válková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zápis z rady m�stského obvodu

zi Rady m�stského obvodu
ze rady podepíše spolu s ním 

souladu s ust. § 44 zákona 
� � prohlásili, že nejsou 

ejným zakázkám projednávaným na dnešní sch�zi Rady 

ru Válkovou a Bc. Františka 
�edložil program jednání
�ipomínky k navrženému 

stského obvodu Ostrava-Jih 

�ijato usnesení �. 7300/180.

vkové organizace z�ízené 
stským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana 

�ijato usnesení �. 7301/180.

ská 68 a Horní 29 v Ostrav�-

�ijato usnesení �. 7302/180.

�ovatelskou službou (V�ra 

�ijato usnesení �. 7303/180.

�ovatelskou službou (V�ra 

�ijato usnesení �. 7304/180. 
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6.  Odpis nedobytných p
m�stem Ostrava, m�stským obvodem Ostrava

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

7.  Odvod finan�ních prost
z d�vodu porušení rozpo

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

8.  Souhlas s p�ijetím daru pro Základní školu a mate
Volgogradská 6B, 
Ostrava, m�stským obvodem Ostrava

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

9.  Souhlas se zapojením Mate
p�ísp�vkové organizace, do projektu financovaného z rozpo
Adam Rykala, �len rady)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

10.  Výjimka z�izovatele ze „Zásad vztah
k p�ísp�vkovým organizacím,
m�stským obvodem Ostrava
(Ing. Adam Rykala, �len rady)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

11.  Zm�na odpisového plánu a 
Záb�eh, Za Školou 1, p
m�sto Ostrava, m�stský obvod Ostrava

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

12.  Zpráva �eské školní inspekce (Ing. Adam Rykala, 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

13.  Návrh na uzav�ení Smlouvy o nájmu a zajišt
na období 2018/2019 (RNDr. František Stan

Bc. Bedná� doplnil, že k materiálu je p

Zápis z rady m

Odpis nedobytných pohledávek p�ísp�vkových organizací, z�ízených statutárním 
�stským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, 

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ních prost�edk� p�ísp�vkové organizace do rozpo
vodu porušení rozpo�tové kázn� (Ing. Adam Rykala, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

ijetím daru pro Základní školu a mate�skou školu Ostrava
Volgogradská 6B, p�ísp�vkovou organizaci z�ízenou statutárním m

stským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas se zapojením Mate�ské školy Ostrava-Záb�eh, Volgogradská 4, 
vkové organizace, do projektu financovaného z rozpo�

�len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�izovatele ze „Zásad vztah� m�stského obvodu Ostrava
vkovým organizacím, které byly z�ízeny statutárním m

stským obvodem Ostrava-Jih k zajišt�ní jeho p�sobnosti ve školství a kultu
(Ing. Adam Rykala, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

na odpisového plánu a rozpo�tu na rok 2018 Mate�ské školy Ostrava
eh, Za Školou 1, p�ísp�vkové organizace, jejímž z�izovatelem je statutární 

�stský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, �

schváleno.
P�ijato usnesení 

eské školní inspekce (Ing. Adam Rykala, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ení Smlouvy o nájmu a zajišt�ní provozu váno
na období 2018/2019 (RNDr. František Stan�k, Ph.D., místostarosta)

materiálu je p�edložena na st�l p�íloha �. 3.

Zápis z rady m�stského obvodu

�ízených statutárním 
Jih (Ing. Adam Rykala, �len rady)

�ijato usnesení �. 7305/180.

rozpo�tu z�izovatele
�len rady)

�ijato usnesení �. 7306/180. 

skou školu Ostrava-Záb�eh, 
ízenou statutárním m�stem 

Jih (Ing. Adam Rykala, �len rady)

�ijato usnesení �. 7307/180.

�eh, Volgogradská 4, 
vkové organizace, do projektu financovaného z rozpo�tu MŠMT (Ing. 

�ijato usnesení �. 7308/180.

stského obvodu Ostrava-Jih 
ízeny statutárním m�stem Ostrava, 

sobnosti ve školství a kultu�e“ 

�ijato usnesení �. 7309/180.

�ské školy Ostrava-
�izovatelem je statutární 

Jih (Ing. Adam Rykala, �len rady)

�ijato usnesení �. 7310/180.

�ijato usnesení �. 7311/180.

ní provozu váno�ní výzdoby
ístostarosta)
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Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

14.  Dohoda o úhrad� za bezesmluvní užívání 
Záb�eh nad Odrou (Ing. Hana Tic

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

15.  Dopln�ní zásad pro stanovení výše úplaty za z
nájemného u vybraných ú
v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, míst

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

16.  Pronájem �ásti pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zde
Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

17.  Souhlas s provedením stavebního zám
pozemk� v k. ú. Záb�
místostarostka) 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

18.  Souhlas s provedením stavebního zám
pozemku v k. ú. Záb�
místostarostka) 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

19.  Souhlas s provedením stavebního zám
ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

20.  Souhlas se stavebním zám
na �ástech pozemk� v k. ú. Hrab
Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

schváleno.
P�ijato usnesení 

� za bezesmluvní užívání �ásti pozemku pod garáží v k.
eh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

schváleno.
P�ijato usnesení 

ní zásad pro stanovení výše úplaty za z�ízení v�
nájemného u vybraných ú�el� nájmu pozemku a nájemného za parkovací stání
v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

ásti pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zde�ka Bára (Ing. Hana 
Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas s provedením stavebního zám�ru a z�ízení v�cného b�
 v k. ú. Záb�eh nad Odrou, ul. Samaritánská (Ing. Hana Tichánkov

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas s provedením stavebního zám�ru a z�ízení v�cného b�
pozemku v k. ú. Záb�eh nad Odrou, ul. Komarovova (Ing. Hana Tichánková,

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas s provedením stavebního zám�ru na pozemcích v k. ú. Hrab
ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas se stavebním zám�rem a z�ízení v�cného b�emene  - služebnosti p
� v k. ú. Hrab�vka, lokalita ul. Krmelínská (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zápis z rady m�stského obvodu

�ijato usnesení �. 7312/180.

ásti pozemku pod garáží v k. ú. 

�ijato usnesení �. 7313/180.

�ízení v�cného b�emene, 
 nájmu pozemku a nájemného za parkovací stání

ostarostka)

�ijato usnesení �. 7314/180.

�ka Bára (Ing. Hana 

�ijato usnesení �. 7315/180.

�cného b�emene na �ástech 
eh nad Odrou, ul. Samaritánská (Ing. Hana Tichánková, 

�ijato usnesení �. 7316/180.

�cného b�emene na �ásti 
eh nad Odrou, ul. Komarovova (Ing. Hana Tichánková, 

�ijato usnesení �. 7317/180.

ru na pozemcích v k. ú. Hrab�vka,

�ijato usnesení �. 7318/180.

služebnosti p�ístupu 
vka, lokalita ul. Krmelínská (Ing. Hana 

�ijato usnesení �. 7319/180. 
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21.  Souhlas se stavebním zám
pozemk� v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Ha
místostarostka) 

Hlasováním: 5:0:0 – schváleno.

22.  Souhlas se stavebním z
ul. Krasnoarmejc� (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

23.  Souhlas se vstupem na pozemek v k.
Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

24.  Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú
ul. Vl. Vlasákové (Ing. Hana Tichánková, místostaro

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

25.  Stanovisko k uplatn�ní p
garáže k. ú. Záb�eh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

26.  Ukon�ení nájemní smlouvy dohodou a zám
v parkovacím objektu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

27.  Výp�j�ka �ásti pozemku v k. ú
Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

28.  Zám�r na pronájem �
Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

Souhlas se stavebním zám�rem a z�ízením v�cného b�emene –
 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková, 

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas se stavebním zám�rem na pozemku v k. ú. Záb�
� (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Záb�eh nad Odrou, ul. Výškovická
Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. Vl. Vlasákové (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ní p�edkupního práva a nabytí vlastnického práva k budov
�eh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

ení nájemní smlouvy dohodou a zám�r na pronájem parkovacího stání
objektu (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

ásti pozemku v k. ú. Záb�eh nad Odrou, ul. Karpatská (Ing. Hana 
Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

r na pronájem �ásti pozemku v k. ú. Hrab�vka, ul. Soub�
Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zápis z rady m�stského obvodu

– služebnosti, �ásti 
 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková, 

�ijato usnesení �. 7320/180.

rem na pozemku v k. ú. Záb�eh nad Odrou,

�ijato usnesení �. 7321/180.

eh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. 

�ijato usnesení �. 7322/180.

Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Dubina u Ostravy,

�ijato usnesení �. 7323/180.

edkupního práva a nabytí vlastnického práva k budov�
eh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

�ijato usnesení �. 7324/180.

r na pronájem parkovacího stání

�ijato usnesení �. 7325/180.

eh nad Odrou, ul. Karpatská (Ing. Hana 

�ijato usnesení �. 7326/180.

vka, ul. Soub�žná (Ing. Hana 

�ijato usnesení �. 7327/180. 
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29.  Zám�r na pronájem �
nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

30.  Zám�r na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k
u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 5:0:0 – schváleno.

31.  Zám�r na pronájem pozemk
Záb�eh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

32.  Zám�r na výp�j�ku x z�
Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Hana Tic

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

33.  Zám�r vyp�j�it �ást pozemku v k. ú. Hrab
Tichánková, místostarostka)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

34.  Návrh zmocn�ní k právnímu jednání ú
zákona (Markéta Langrová, 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

35.  Pronájem byt� výb�rovým 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

36.  Pronájem nebytového prostoru v bytovém dom
Ostrava-Záb�eh (Markéta Langrová, 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

r na pronájem �ástí pozemk� v lokalit� Pavlovova-Rudná, k. ú. Záb
nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k
u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

r na pronájem pozemk� pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab
eh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

� �ku x z�ízení v�cného b�emene - služebnosti, �ást pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

� � �ást pozemku v k. ú. Hrab�vka, ul. U Lesa (Ing. Hana 
Tichánková, místostarostka)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ní k právnímu jednání ú�astníka �ízení podle novely stavebního 
(Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

� �rovým �ízením (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Pronájem nebytového prostoru v bytovém dom� na ul. Volgogradská 28, 
�eh (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zápis z rady m�stského obvodu

Rudná, k. ú. Záb�eh

�ijato usnesení �. 7328/180.

pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina 

�ijato usnesení �. 7329/180.

ú. Hrab�vka a k. ú. 

�ijato usnesení �. 7330/180.

�ást pozemku v k. ú. 
hánková, místostarostka)

�ijato usnesení �. 7331/180.

vka, ul. U Lesa (Ing. Hana 

�ijato usnesení �. 7332/180.

ízení podle novely stavebního 

�ijato usnesení �. 7333/180.

�len rady)

�ijato usnesení �. 7334/180.

 na ul. Volgogradská 28, 

�ijato usnesení �. 7335/180. 
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37.  Schválení zápo�tu za provedení stavebních prací nájemci prostor slouž
podnikání v objektu Horní 1492/55, Ostrava
rady) 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

38.  Ukon�ení nájm� byt�

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

39.  Ukon�ení nájm� byt�
Langrová, �len rady)

Hlasováním: 5:0:0 – schváleno.

40.  Umíst�ní telekomunika�
2975/4, 2949/14, B�enkova 2974/7, Ostrava
rady) 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

41.  Uzav�ení smlouvy o nájmu sociálního byt
obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilot
ve m�st� Ostrava“ (Markéta Langrová, 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

42.  Vy�len�ní sociálních byt
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ov
Langrová, �len rady)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

43.  Zaslání výzvy p�ed podáním výpov
(Markéta Langrová, �

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

44.  Zve�ejn�ní zám�ru k umíst
dom� M�ukova 3022/24, Ostrava
Výškovice (Markéta Langrová, 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

za provedení stavebních prací nájemci prostor slouž
podnikání v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrab�vka (Markéta Langrová, 

schváleno.
P�ijato usnesení 

� byt� dohodou a pronájem bytu (Markéta Langrová, 

schváleno.
P�ijato usnesení 

� byt� dohodou, podání výpov�di z nájmu bytu (Markéta 

schváleno.
P�ijato usnesení 

ní telekomunika�ního za�ízení na st�echu bytových dom
�enkova 2974/7, Ostrava-Záb�eh (Markéta Langrová, 

schváleno.
P�ijato usnesení 

ení smlouvy o nájmu sociálního bytu vy�len�ného na území m
Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilot

 Ostrava“ (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

ní sociálních byt� na území m�stského obvodu Ostrava
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ov��ení ve m�st� Ostrava“ (Markéta 

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ed podáním výpov�di z nájmu (spole�ného nájmu) bytu 
(Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ru k umíst�ní telekomunika�ního za�ízení na st�
ukova 3022/24, Ostrava-Záb�eh, Výškovická 446/151, 

Výškovice (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.

Zápis z rady m�stského obvodu

za provedení stavebních prací nájemci prostor sloužících 
vka (Markéta Langrová, �len 

�ijato usnesení �. 7336/180.

(Markéta Langrová, �len rady)

�ijato usnesení �. 7337/180.

di z nájmu bytu (Markéta 

�ijato usnesení �. 7338/180.

echu bytových dom� Horymírova 
eh (Markéta Langrová, �len 

�ijato usnesení �. 7339/180.

ného na území m�stského 
Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ov��ení

�ijato usnesení �. 7340/180.

stského obvodu Ostrava-Jih v rámci 
� � Ostrava“ (Markéta 

�ijato usnesení �. 7341/180.

�ného nájmu) bytu 

�ijato usnesení �. 7342/180.

�ízení na st�echu bytových 
eh, Výškovická 446/151, Ostrava-
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45.  Zve�ejn�ní zám�ru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v
Dr. Martínka 1611, O.

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

46.  Zve�ejn�ní zám�ru na zm
na ul. B. �etyny 978/19, O.

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

47.  Žádost o poskytnutí slevy z nájemného z prostor slo
rekonstrukce v bytovém dom
(Markéta Langrová, �

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

48.  Žádost o splátkový kalendá

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

49.  Žádost o uzav�ení smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p
nájmu bytu ze zákona (Markéta 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

50.  Žádost o uzav�ení smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by
(Markéta Langrová, �

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

51.  Žádost o uzav�ení smlouvy o nájmu bytu p
nájmu bytu (Markéta Langrová, 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

52.  Dodatek �. 4 ke smlouv�

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

P�ijato usnesení 

�ru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v
Dr. Martínka 1611, O.-Hrab�vka (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ru na zm�nu ú�elu užívání �ásti prostoru a vým
etyny 978/19, O.-B�lský Les (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnese

Žádost o poskytnutí slevy z nájemného z prostor sloužících podnikání po dobu 
rekonstrukce v bytovém dom� na ul. Vl. Vlasákové 2, Ostrava
(Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Žádost o splátkový kalendá� - Ivana Botková (Markéta Langrová, 

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ení smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p
nájmu bytu ze zákona (Markéta Langrová, �len rady) 

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ení smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by
(Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ení smlouvy o nájmu bytu p�i nespln�ní podmínek p
nájmu bytu (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

. 4 ke smlouv� o dílo �. 14/2001 (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zápis z rady m�stského obvodu

�ijato usnesení �. 7343/180.

ru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
�len rady)

�ijato usnesení �. 7344/180.

ásti prostoru a vým�ry prostoru
�len rady)

�ijato usnesení �. 7345/180.

užících podnikání po dobu 
 na ul. Vl. Vlasákové 2, Ostrava-B�lský Les 

�ijato usnesení �. 7346/180.

(Markéta Langrová, �len rady)

�ijato usnesení �. 7347/180.

ení smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p�echodu 

�ijato usnesení �. 7348/180.

ení smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

�ijato usnesení �. 7349/180.

�ní podmínek p�echodu 

�ijato usnesení �. 7350/180.

. 14/2001 (Markéta Langrová, �len rady)

�ijato usnesení �. 7351/180. 
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53.  Dodatek �. 1 k servisní smlouv

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

54.  Smlouva o ode�ítací a rozú

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

55.  Žádost o p�ipojení elektrického za
hladiny NN domu Horymírova 2975/4 (Markéta Langrová

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

56.  Návrh na úpravu Jednacího 
(Bc. Martin Bedná�, starosta)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

57.  Kontrola pln�ní usnesení R
rady konané dne 15.03.2018 do 174. sch
(Bc. Martin Bedná�, starosta)

Bc. Štroblíková sd�lila, že ukládací 
spln�ny, proto budou vy�azeny z

Bc. Bedná� nechal hlasovat o upraveném 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

58P.  Schválení Smlouvy  o realizaci p
el. energie v rámci výstavby  Parkovišt
František Dehner, místostarosta)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

59P.  Investi�ní zám�r �. 11/2018 
Hrab�vka (Bc. František Dehner, místostarosta)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

. 1 k servisní smlouv� �. 5/032/75/10 (Markéta Langrová, 

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ítací a rozú�tovací služb� (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ipojení elektrického za�ízení k distribu�ní soustav
hladiny NN domu Horymírova 2975/4 (Markéta Langrová, �len rady)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Návrh na úpravu Jednacího �ádu Rady m�stského obvodu Ostrava
�, starosta)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ní usnesení Rady m�stského obvodu Ostrava-Jih od 156. sch
rady konané dne 15.03.2018 do 174. sch�ze rady konané dne 16.07.2018

�, starosta)

lila, že ukládací �ásti �. 7057/173 a 7064/173 jsou již k
�azeny z evidence. 

upraveném usnesení. 

schváleno.
P�ijato usnesení 

Schválení Smlouvy  o realizaci p�eložky distribu�ního za�
v rámci výstavby  Parkovišt� ul. Proskovická, Ostrava

František Dehner, místostarosta)

schváleno.
P�ijato usnesení 

� �. 11/2018 - Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava
a (Bc. František Dehner, místostarosta)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zápis z rady m�stského obvodu

. 5/032/75/10 (Markéta Langrová, �len rady)

�ijato usnesení �. 7352/180.

 (Markéta Langrová, �len rady)

�ijato usnesení �. 7353/180.

�ní soustav� z nap��ové 
�len rady)

�ijato usnesení �. 7354/180.

stského obvodu Ostrava-Jih 

�ijato usnesení �. 7355/180.

Jih od 156. sch�ze 
ze rady konané dne 16.07.2018

jsou již k dnešnímu dni 

�ijato usnesení �. 7356/180.

�ního za�ízení k dodávce 
 ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice (Bc. 

�ijato usnesení �. 7357/180.

Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-

�ijato usnesení �. 7358/180. 
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60P.  Oznámení o zahájení Z�
- VZ 105.18 Zpracování projektové dokumentace „Chodní
ul. Krasnoarmejc� a ZŠ Kosmonaut
odd�lení ve�ejných zakázek)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

61P.  Výb�r ekonomicky nejvýhodn
na služby) - VZ 71.18 Zp
bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava
vedoucí odd�lení ve�ejných zakázek)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

62P.  Výzva k podání nabídek (ve
99.18 „Dodávka t�í nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C 
nových nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 
Gemrotová, vedoucí odd

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

63P.  Výzva k podání nabídek (ve
VZ 103.18 „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové 
ul. Krasnoarmejc� k.ú.
odd�lení ve�ejných zakázek)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

64P.  Zpráva komise (ve�
„Vybudování parkovacích stání na ul. Še
Gemrotová, vedoucí odd

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

65P.  Zpráva komise (ve�ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
sportovní h�išt�, Ostrava 
odd�lení ve�ejných zakázek)

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Zápis z rady m

Oznámení o zahájení Z� (nadlimitní ve�ejná zakázka na služby, otev
VZ 105.18 Zpracování projektové dokumentace „Chodní

� a ZŠ Kosmonaut�“ (Bc. Kate�ina Gemrotová, vedoucí 
ejných zakázek)

schváleno.
P�ijato usnesení 

r ekonomicky nejvýhodn�jší nabídky (nadlimitní ve�
VZ 71.18 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci 

bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrab�vka“ (Bc. Kate�
� �ejných zakázek)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Výzva k podání nabídek (ve�ejná zakázka malého rozsahu na dodávky) 
�í nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C 

nových nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C“ (Bc. Kate
Gemrotová, vedoucí odd�lení ve�ejných zakázek) 

schváleno.
P�ijato usnesení 

Výzva k podání nabídek (ve�ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
VZ 103.18 „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Pr

� k.ú. Záb�eh nad Odrou“ (Bc. Kate�ina Gemrotová, vedoucí 
ejných zakázek)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zpráva komise (ve�ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
„Vybudování parkovacích stání na ul. Še�íková" VZ 102.18 (Bc. Kate
Gemrotová, vedoucí odd�lení ve�ejných zakázek)

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
�, Ostrava – Záb�eh“ VZ 91.18 (Bc. Kate�ina Gemrotová, vedoucí 

ejných zakázek)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Zápis z rady m�stského obvodu

ejná zakázka na služby, otev�ené �ízení) 
VZ 105.18 Zpracování projektové dokumentace „Chodník spojující

�ina Gemrotová, vedoucí 

�ijato usnesení �. 7359/180.

jší nabídky (nadlimitní ve�ejná zakázka
racování projektové dokumentace na „Rekonstrukci 

vka“ (Bc. Kate�ina Gemrotová, 

�ijato usnesení �. 7360/180.

ejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 
í nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a t�í 

nových nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C“ (Bc. Kate�ina 

�ijato usnesení �. 7361/180.

ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 103.18 „Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Pr�kopnická-

�ina Gemrotová, vedoucí 

�ijato usnesení �. 7362/180.

ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
íková" VZ 102.18 (Bc. Kate�ina 

�ijato usnesení �. 7363/180.

ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „D�tské 
�ina Gemrotová, vedoucí 

�ijato usnesení �. 7364/180. 
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66P.  Výzva (zjednodušené podlimitní 
práce) - VZ 106.18 Oprava volných
Hrab�vka (Bc. Kate�ina Gemrotová, vedoucí odd

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

67.  Stavební úpravy v pronajatých prostorách v 2.NP obj
Ostrava-Hrab�vka (Markéta Langrová, 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

68.  VZ 64.18 - Dodatek �.1 ke smlouv

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Dotazy, p�ipomínky, podn�ty �

Ing. Tichánková podala rezignaci na 

Bc. Bedná� nechal hlasovat o usnesení:

Rada m�stského obvodu bere na v
redak�ní rad� Jižních list� k 30.08.2018.

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno.

Bc. Bedná� pod�koval všem za ú
rady. 

Zapsala: Blanka Št��íková …..

Bc. Martin Bedná�   
starosta 

  

RNDr. František Stan�k, Ph.D.

 místostarosta

P�íloha: usnesení ze 180. sch�

Zápis z rady m

Výzva (zjednodušené podlimitní �ízení, podlimitní ve�ejná zakázka na stavební 
VZ 106.18 Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava

vka (Bc. Kate�ina Gemrotová, vedoucí odd�lení ve�ejných zakázek)

schváleno.
P�ijato usnesení 

Stavební úpravy v pronajatých prostorách v 2.NP objektu na ul. Horní 1492/55
Markéta Langrová, �len rady) 

schváleno.
P�ijato usnesení 

Dodatek �.1 ke smlouv� o dílo  (Markéta Langrová, �len rady

schváleno.
P�ijato usnesení 

�ty �len� rady a organiza�ní záležitosti 

Ing. Tichánková podala rezignaci na �lenství v redak�ní rad� Jižních list� k 30.08.2018.

 nechal hlasovat o usnesení:

bere na v�domí rezignaci Ing. Hany Tichánkové na 
� k 30.08.2018.

schváleno.
P�ijato usnesení 

koval všem za ú�ast na rad�, pop�ál všem úsp�šný den a ukon

….................... 

 …................................

�k, Ph.D.  …................................

sch�ze rady (usn. �. 7300/180 - usn. �. 7368/180

Zápis z rady m�stského obvodu

�ejná zakázka na stavební 
prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-

�ejných zakázek)

�ijato usnesení �. 7365/180.

Stavební úpravy v pronajatých prostorách v 2.NP objektu na ul. Horní 1492/55, 

�ijato usnesení �. 7366/180.

Markéta Langrová, �len rady)  

�ijato usnesení �. 7367/180. 

� k 30.08.2018.

ichánkové na �lenství v 

�ijato usnesení �. 7368/180. 

den a ukon�il 180. sch�zi 

80) 


