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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 21. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 26. 5. 2015 13:00

(usn. č. 0871/21 - usn. č. 0879/21)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

28.5.2015 14:36

about:blank

Přehled usnesení 21. schůze Rady městského obvodu, ze dne 26. 5. 2015 13:00
č. usn.
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č.
m.

Název materiálu

0871/21 1.

Úprava obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0872/21 2.

Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta, Bc. Martin Bednář,
starosta)

0873/21 3.

Trestní oznámení na neznámého pachatele (Bc. Martin Bednář, starosta)

0874/21 4P.

Zrušení VZ 23.15 GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0875/21 5P.

Zrušení VZ 12.15 Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh
(Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0876/21 6P.

Zrušení VZ 24.15 GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0877/21 7P.

Zrušení VZ 22.15 Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18,
20, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0878/21 8P.

Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0879/21 OR

Ukládací část komisím Rady městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)
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0871/21
1

Úprava obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitostí.
Rada městského obvodu
souhlasí
s předložením žádosti o úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí, zastupitelstvu města Ostravy a to stanovením
- místního koeficientu podle ustanovení § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů ve výši 2, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků,
zdanitelných staveb nebo jednotek, popř. jejich souhrny s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1
zákona a to s účinností od 1.1.2016,
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení.

0872/21
2

Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, pro osoby obývající ubytovací zařízení nacházející se na území
statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih,
schvaluje
Pravidla pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto materiálu,
rozhodla
udělovat souhlas ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, žadatelům o dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení pouze při splnění podmínek
uvedených v "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů", která tvoří přílohu tohoto materiálu, v
ostatních případech souhlas udělen nebude,
pověřuje
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor sociální péče k vydávání potvrzení o udělení toho souhlasu obce
u jednotlivých žadatelů o doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, kteří splní
podmínky uvedené v tomto usnesení a "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst.
6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů"

0873/21
3

Trestní oznámení na neznámého pachatele
Rada městského obvodu
rozhodla
podat trestní oznámení na neznámého pachatele dle předloženého návrhu pro podezření ze spáchání
trestného činu podvodu.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat předmětné trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě
Termín: 01. 06. 2015

0874/21
4P

Zrušení VZ 23.15 GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, OstravaDubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit VZ 23.15 "GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Škody 1, 4, 7, 9, Ostrava-Dubina", z
důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 23.15
Termín: 30. 05. 2015

0875/21
5P

Zrušení VZ 12.15 Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32,
Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit VZ 12.15 "Výměna dřevěných oken za nová plastová Čujkovova 23, Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh",
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
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Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 12.15
Termín: 30. 05. 2015
0876/21
6P

Zrušení VZ 24.15 GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, OstravaZábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit VZ 24.15 “GO elektroinstalace ve společných prostorách domu Tarnavova 6, 8, Ostrava-Zábřeh”, z
důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 24.15
Termín: 30. 05. 2015

0877/21
7P

Zrušení VZ 22.15 Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů
14, 16, 18, 20, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit VZ 22.15 "Výměna svislé izolace bytového domu Zlepšovatelů 28, 30, 32 a Zlepšovatelů 14, 16, 18,
20, Ostrava-Hrabůvka", z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 22.15
Termín: 30. 05. 2015

0878/21
8P

Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, OstravaZábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 54.15 "Vybudování
bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 54.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 21. 06. 2015

0879/21
OR

Ukládací část komisím Rady městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
ukládá
- komisi sociální provádět návštěvy subjektů, které obdržely grant v roce 2015
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- komisi kulturní a školské a komisi pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas účastnit se
akcí, na které byly schváleny granty
ukládá
všem uvedeným komisím rady připravit podněty pro nová kritéria přidělování dotací v roce 2016
Termín: 31. 8. 2015
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