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Přehled usnesení 27. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 7. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1006/27 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1007/27 2. Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1008/27 3. Informativní zpráva o udělování souhlasu obce k výplatě  doplatku na bydlení ve smyslu ustanovení § 33
odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

1009/27 4. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1010/27 5. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1011/27 6. Zpráva o technickém stavu veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu, U Studia (Věra Válková,
místostarostka)

1012/27 7. SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ Z LICENČNÍ SMLOUVY č. 227n (Bc. Martin Bednář, starosta)

1013/27 8. Smlouva o technické podpoře „STARLIT Optimum“ (Bc. Martin Bednář, starosta)

1014/27 9. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

1015/27 10. Pronájem volných míst v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

1016/27 11. Podání občana městského obvodu adresovaná radě městského obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen
rady)

1017/27 12. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1018/27 13. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1019/27 14. Pronájem části prostor v budově "B" ÚMOb O.-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

1020/27 15. Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1021/27 16. Pronájem garážového stání č. 11 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 53, O.-Dubina (Markéta Langrová,
člen rady)

1022/27 17. Přihlášení garážových stání a části objektu Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka k odběru elektrické
energie (Markéta Langrová, člen rady)

1023/27 18. Pronájem garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

1024/27 19. Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina z důvodu sanitárních dnů (Markéta
Langrová, člen rady)

1025/27 20. Zajištění náhradního bytu, skončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi (Markéta
Langrová, člen rady)

1026/27 21. Žádost o revokaci části usnesení rady MOb č. 560/13 ze dne 09.04.2015 (Markéta Langrová, člen rady)

1027/27 22. Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu
(Markéta Langrová, člen rady)

1028/27 23. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

1029/27 24. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1030/27 25. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1031/27 26. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1032/27 27. Dohoda o výkonu údržby nemovitých věcí, pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1033/27 28. Doplnění usnesení č. 4832/73, ze dne 4.5.2006 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1034/27 29. Návrh postupu pro uzavření smluv o zřízení věcného břemene -  služebnosti  pro stavby PODA a.s. (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1035/27 30. Pronájem části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1036/27 31. Pronájem částí 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 , celková výměra 150 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova -
Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1037/27 32. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1038/27 33. Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Bolotova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1039/27 34. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1040/27 35. Pronájem 3 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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1041/27 36. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 225/5 v k.ú. Hrabůvka, ul.
Stavbařů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1042/27 37. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Gurťjevova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1043/27 38. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1044/27 39. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti k pozemkům v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1045/27 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1046/27 41. Stanovisko k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1047/27 42. Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 18, Ostrava-
Hrabůvka a záměr na pronájem zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 18,
Ostrava-Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1048/27 43. Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1049/27 44. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1050/27 45. Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1051/27 46. Záměr vypůjčit části pozemků v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Svornosti (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1052/27 47. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  A. Gavlase (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1053/27 48. Žádost o předchozí souhlas rady města k nabytí části pozemku darem, ul. Krakovská x Mitušova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1054/27 49. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1055/27 50. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1056/27 51. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1057/27 52. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1058/27 53. Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1059/27 54. Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1060/27 55. Odpis pohledávky pro nedobytnost (Bc. Martin Bednář, starosta)

1061/27 56. Odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1062/27 57. Odpis pohledávky za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

1063/27 58. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1064/27 59. Žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

1065/27 62P. Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

1066/27 63P. Revitalizace mateřské školky  Adamusova 7,  Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1067/27 64P. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie (Bc. František Dehner, místostarosta)

1068/27 65P. Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu, dodatek č.1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1069/27 66P. Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

1070/27 68P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a odd. B části II. Zásad) -
 „Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na
období let 2016 a 2017“ (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1071/27 69P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
„Generální oprava vnitřních vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření  v domě P.
Lumumby 16, 18, 20, Ostrava-Zábřeh” (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1072/27 70P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou – zpracování PD (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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1073/27 71P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
„Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy“ (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1074/27 72P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad)
-Rekonstrukce stávajících ZTI rozvodů BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1075/27 73P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO
svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1076/27 74P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) -  „Provádění revizí hromosvodů v
bytových domech a nebyt. objektech SMO svěř. MObv Ostrava-Jih“ (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1077/27 75P. Zrušení VZ 27.15 na zpracování  projektové dokumentace pro "Výstavba osobního výtahu v domě
s pečovatelskou službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1078/27 76P. Zrušení VZ 36.15  Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO svěř. MOb O.-Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1079/27 77P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad)
projektové dokumentace Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29,
Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1080/27 78P. Návrh na jmenování ředitele Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1081/27 79. Návrh termínů schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na IV. čtvrtletí roku 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

1082/27 OR Informace předsedy kontrolního výboru a ukládací část investičnímu odboru (Bc. Martin Bednář, starosta)

1083/27 OR Výzva starostů  k  poskytování doplatků na bydlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 60. Zahraniční pracovní cesta (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 67P. Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

staženo 61. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)
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1006/27  
1

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

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol.6121, UZ 11 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 200 tis. Kč

2)
- snižují běžné výdaje  ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 722 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5169 o 122 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3729, pol. 5169 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 300 tis. Kč

4)
- snižují běžné výdaje  ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 165 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121 o 165 tis. Kč

5)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11, ORG 1071 o 1 271 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5137, UZ 11, ORG 1071 o 494 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6111, UZ 11, ORG 1071 o 191 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6122, UZ 11, ORG 1071 o 586 tis. Kč

6)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1083 o 4 140 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5137, ORG 1083 o 3 721 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6122, ORG 1083 o 419 tis. Kč

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  211 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5137, ORG 76893, UZ 38100011 o 104 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 76893, UZ 38100011 o 75 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG 76893, UZ 38100011 o 32 tis. Kč

8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  1 392 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1122 o 1 392 tis. Kč

stahuje

z jednání 27. schůze rady  městského obvodu rozpočtové opatření, kterým se

3)
- snižují běžné výdaje  ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 40 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 40 tis. Kč

1007/27  
2

Náhrada vzniklé újmy na zdraví

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé újmy na zdraví p. V. K., zastoupeného JUDr. Helenou Strachotovou

1008/27  
3

Informativní zpráva o udělování souhlasu obce k výplatě  doplatku na bydlení ve smyslu
ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Informativní zprávu o udělování souhlasu obce k výplatě  doplatku na bydlení ve smyslu ustanovení § 33
odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

1009/27  
4

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 92
H. V., Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

about:blank
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1010/27  
5

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, I. kat., č.b. 19
N. Š., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

1011/27  
6

Zpráva o technickém stavu veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu, U Studia

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o technickém stavu veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu

1012/27  
7

SMLOUVA O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ Z LICENČNÍ SMLOUVY č. 227n

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření SMLOUVY O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ Z LICENČNÍ SMLOUVY č. 227n
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu SMLOUVY O PŘEVODU PRÁV A POVINNOSTÍ Z LICENČNÍ SMLOUVY
č. 227n

1013/27  
8

Smlouva o technické podpoře „STARLIT Optimum“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Smlouvy o technické podpoře „STARLIT Optimum“
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu Smlouvy o technické podpoře „STARLIT Optimum“

1014/27  
9

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 69, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní L. N.,
- PO 41, box č. 9/1, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan S. H.,
- PO 42, box č. 58, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. J., dle důvodové zprávy,

2)  
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1015/27  
10

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 32, box č. 67, NP na ul. Vl. Vlasákové panu A. D. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 33, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové panu N. D. N. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 106, NP na ul. L. Hosáka panu C. A. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1016/27  
11

Podání občana městského obvodu adresovaná radě městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

písemná podání p. J. F., Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy
souhlasí

s návrhem odpovědi, dle důvodové zprávy
trvá

na výpovědi z nájmu bytu č. č. 8, 0+1, standard, v bytovém domě na ul. V. Košaře 123/3 v Ostravě-
Dubině, o jejímž podání p. J. F. rozhodla usnesením č. 518/12 ze dne 26.03.2015

about:blank

6 z 25 14.7.2015 11:00



1017/27  
12

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

P. Lumumby 2, 1+2, standard, č. b. 4
Ing. M. K., Ostrava-Zábřeh

1018/27  
13

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Jubilejní 20, 1+1, standard, č. b. 1
N. R., Ostrava-Poruba

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 47
J. J., Ostrava-Poruba

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 53
R. J.,  

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 72
Š. D., 

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 82
D. M., 

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 44
T. D., 

Jubilejní 59, 1+1, standard, č. b. 4
B. O. a  B. I., 

Čujkovova 3, 1+2, standard, č. b. 4
Y. R., 

Svornosti 49, 1+2, standard, č. b. 11
Ď. R.,

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 29
D. M., 

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 19
B. R.,
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, dle důvodové
zprávy

V. Vlasákové 19, 1+3,  standard, č. b. 11  
Mgr. M. J., 

V. Vlasákové 15, 1+3,  standard, č. b. 18
O. P., 

Vaňkova 48, 1+3,  standard, č. b. 30
C. K.,
rozhodla

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

III.

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

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 1

about:blank
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B. J., Ostrava-Mar. Hory

1019/27  
14

Pronájem části prostor v budově "B" ÚMOb O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části prostor o výměře 0,80 m2 v I. NP v budově "B" Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih č.p.
792, která je součástí pozemku parc. č. st. 670 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Edisonova č. or. 82 v Ostravě-
Hrabůvce, společnosti Automaty Kavamat Vending s. r. o., IČ: 27807703, se sídlem V Kolonii 42, Košatka,
739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, za účelem umístění nápojového automatu, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a s výší nájemného 6.000 Kč/rok bez DPH, dle důvodové zprávy

1020/27  
15

Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáže č. 6 o výměře 23,70 m2 v garážovém objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc. č. st. 2079, list vlastnictví č.
21, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s., a který tvoří
součást bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu, panu R. D., trvalý pobyt Ostrava-
Vítkovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší měsíčního nájemného 1.500 Kč vč. DPH
 za účelem  garážování motorového vozidla

1021/27  
16

Pronájem garážového stání č. 11 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 53, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garážového stání č. 11 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 274 na ul. Františka Formana č. or. 53 v Ostravě-Dubině, který je
součástí pozemku parc. č. st. 71/119 v k.ú. Dubina, panu J. B., bytem Ostrava-Dubina, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s výší měsíčního nájemného  815 Kč vč. DPH za účelem garážové stání
motorového vozidla

1022/27  
17

Přihlášení garážových stání a části objektu Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka k odběru
elektrické energie

Rada městského obvodu

souhlasí

I. s přihlášením níže uvedených odběrných míst  k dodávce elektrické energie na SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka.
Fr. Formana 253/14 - garážová stání
I. Hosáka 1005/21 - garážová stání
B. Četyny 952/9 - garážová stání
V. Vlasákové946/18 - garážová stání
V. Vlasákové 965/15 - garážová stání
B. Václavka 984/15 - garážová stání
B. Václavka 994/18 - garážová stání
Výškovická 632/186 - opěrná zeď
část prostor objektu Provaznická 1244/62, O.- Hrabůvka, užívaný Majetkovou správou Ostrava - Jih,
příspěvkovou organizací
II. s podáním "Žádosti o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému
zákazníkovi" se společnosti Europe Easy Energy a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle, IČ 28603001na
odběrná místa uvedená v bodě I..
III. s uzavřením "Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě" se společnosti
ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV-Podmolky, teplická 874/8, IČ 24729035 na uvedená odběrná místa.
IV. s uzavřením "Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi
č.7200004620" na uvedená odběrná místa dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu Žádosti o uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě a Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému
zákazníkovi na výše uvedená odběrná místa

1023/27  
18

Pronájem garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáže č. 5 o výměře 21,81 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1647 na ul. Provaznická  č. or. 32 v Ostravě-Hrabůvce,
který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, panu D. R.,   trvalý pobyt Ostrava-Zábřeh, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší měsíčního nájemného 1.250 Kč vč. DPH  za účelem
garážování motorového vozidla

about:blank
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1024/27  
19

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina z důvodu sanitárních dnů

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením  provozu ve sportovní hale Ostrava-Dubina na ulici Horní 81, Ostrava - Dubina ve dnech
06.07.2015. - 12.07.2015 z důvodu sanitárních dnů, dle důvodové zprávy

1025/27  
20

Zajištění náhradního bytu, skončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Oráčova 1, standard, 1+1, č. b. 18
M. D.,   

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

M. D., Závodní 49b, č. b. 5

II.

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

S. D., Volgogradská 74, č. b. 8
K. J., Dr. Šavrdy 19, č .b. 9
T. O., Jižní 9, č. b. 11
S. H., Karpatská 20, č. b. 36
H. Š., Čujkovova 17, č. b. 5
K. P., Mňukova 24 a K. L., Mňukova 24, č. b. 14

III.

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku
prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze
dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy

K. E., Čujkovova 23, č. b. 19

1026/27  
21

Žádost o revokaci části usnesení rady MOb č. 560/13 ze dne 09.04.2015

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení č. 560/13 ze dne 09.04.2015, kterým rozhodla o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu,
dle důvodové zprávy

Fr. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 23
G. Ž., Ostrava-Dubina
rozhodla

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

Fr. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 23
G. Ž., Ostrava-Dubina

1027/27  
22

Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu
bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jubilejní 47, 1+4, standard, č. b. 2
B. M., Ostrava-Hrabůvka a M. O., Ostrava-Hrabůvka

1028/27  
23

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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uzavřít splátkový kalendář se společností JG Centrum s.r.o., se sídlem B. Četyny 978/19, 700 30 Ostrava-
Bělský Les, IČ: 25353292, zastoupené jednatelem Ing. Ladislavem Juřicou, nájemcem prostor sloužících
podnikání v budově č.p. 978 objekt občanské vybavenosti, na ul. B. Četyny č. or. 19 v Ostravě-Bělském
Lese, která je součástí pozemku parc. č. 131 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, na
úhradu dlužného nájemného, služeb spojených s nájmem a úroků z prodlení ve výši 821.223 Kč  formou
17-ti měsíčních splátek, dle důvodové zprávy

1029/27  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 92
A. D., Ostrava-Zábřeh

Edisonova 25, 0+2, standard, č. b. 6
J. J., Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 42
T. T., Ostrava-Zábřeh

Zlepšovatelů 60, 1+2, standard, č. b. 6
P. P., Ostrava-Hrabůvka

1030/27  
25

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď podanou dne 28.05.2015 paní Šárkou Gajdošovou, bytem Výškovická 2585/63, Ostrava-Zábřeh,
IČ: 60048573 z nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 53,21 m2 v bytovém domě č.p 2464 na ul.
Volgogradská č.or. 16 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru o výměře 53,21 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2464 na ul. Volgogradská č. or. 16 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 500 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání

1031/27  
26

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostoru o výměře 17,30 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2424 na ul. Volgogradská č. or. 74 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3173 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 450 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako
kancelář

1032/27  
27

Dohoda o výkonu údržby nemovitých věcí, pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dohody o výkonu údržby nemovitých věcí - pozemků parc.č. 835 vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené o výměře 4802 m2, parc.č. 836 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 213
m2 a části pozemku parc.č. 841/1 trvalý travní porost o výměře 2693 m2 dle zákresu v situačním snímku,
v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, s K. C., bytem Ostrava - Výškovice, za odměnu ve výši 4.000
Kč/rok, ve znění přílohy tohoto materiálu

1033/27  
28

Doplnění usnesení č. 4832/73, ze dne 4.5.2006

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně svého usnesení č. 4832/73  ze dne 4.5.2006 "Souhlas s umístěním stavby, se vstupem a zřízení
věcného břemene na pozemcích, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Fr. Formana" a zřízení věcného břemene -
služebnosti dle předloženého návrhu
doplňuje

úplatu 150,- Kč/bm v ostatní ploše a 200,- Kč/bm v zastavěné ploše o zákonem stanovenou výši 21% DPH,
k věcnému břemeni teplovodní přípojky,  o celkové délce 78,1 bm, na pozemcích p.č. 71/105 ostatní
plocha, ostatní komunikace a  p.č. 71/108 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
rozhodla

uzavřít s Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava

about:blank
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Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1034/27  
29

Návrh postupu pro uzavření smluv o zřízení věcného břemene -  služebnosti  pro stavby PODA
a.s.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

návrh postupu pro uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti  pro stavby PODA a.s.
a souhlasí

s návrhem postupu pro uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavby PODA a.s. dle
přiložené žádosti, a to uzavření smluv dle jednotlivých staveb od nejnovějších po nejstarší po dobu tří let
(2015-2017) s limitem celkové výše náhrad za vznik věcných břemen-služebnosti inženýrských sítí ve výši
4.000.000 Kč/rok.

1035/27  
30

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava - Jih,  společnosti MK nemovitosti, spol. s r.o., IČ: 28593421, se sídlem Lešetínská 701/47,
Kunčice, 719 00 Ostrava, za účelem zřízení a užívání příjezdu k nemovitosti s ročním nájemným ve výši
45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění
přílohy tohoto materiálu

1036/27  
31

Pronájem částí 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 , celková výměra 150 m², v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 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, celková výměra zahrádky 150 m²  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání zahrádky č. 39 panu J. N., bytem Ostrava - Hrabůvka, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 650 Kč ročně  na dobu neurčitou  s tříměsíční  výpovědní dobou a
uzavřít smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

1037/27  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, manželům J.
a R. P., bytem Ostrava – Zábřeh, za  účelem užívání parkovacího stání č. 2 o výměře 5 m x 2,6 m, s ročním
nájemným ve výši 45,- Kč/m2 bez DPH  + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

1038/27  
33

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Bolotova

Rada městského obvodu

rozhodla

a) pronajmout část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
 účelem užívání parkovacího stání č. 12, panu J. K., bytem Ostrava – Zábřeh, s ročním nájemným ve výši
45,- Kč/m2 bez DPH  + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

b) pronajmout část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
 účelem užívání parkovacího stání č. 9, paní L. S., bytem Ostrava – Zábřeh, s ročním nájemným ve výši
45,- Kč/m2 bez DPH  + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,

a uzavřít smlouvy o nájmu pozemku ve znění příloh tohoto materiálu

1039/27  
34

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Hrabůvka a k.ú.Zábřeh nad Odrou pod garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:

1)pozemek p.č.st. 943, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova, Ing. B. M., bytem
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Ostrava-Hrabůvka

2)pozemek p.č.st. 1993/2, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy,
manželům Ing. J. M. a paní Z. M., bytem Ostrava-Zábřeh

3)½  pozemku p.č.st. 1994/19, zast. pl. o výměře 35 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy,
Ing. I. Š., bytem Ostrava-Zábřeh

4)pozemek p.č.st. 2457, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní A.  D.,
bytem Ostrava-Zábřeh

5)pozemek p.č.st. 2503, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu P. 
D., bytem Ostrava-Výškovice

6)pozemek p.č.st. 2523, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní M.  C.,
bytem Ostrava-Zábřeh

7)pozemek p.č.st. 2616, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní Z.  F.,
bytem Ostrava-Zábřeh

8)část pozemku p.č.st. 2956/1, zast. pl. o výměře 9,37 m2 (celková výměra 225 m2), odpovídající výši
 spoluvlastnického podílu o velikosti 1568/37632 příslušejícího k jednotce č. 21/618, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní I. Z., bytem Ostrava-Dubina

9)část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 16,94 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
 spoluvlastnického podílu o velikosti 1404/42765 příslušejícího k jednotce č. 24/679, v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu J. K., bytem Ostrava-Zábřeh

10)pozemek p.č.st. 3766, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu D.
J., bytem Ostrava-Hrabůvka

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

1040/27  
35

Pronájem 3 částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout 3 části pozemku parc.č. 826 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání
zahrady, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11,- Kč/m2/rok:

K. C., bytem Ostrava – Výškovice
část o výměře  387m2  

E. a R. J., bytem Ostrava – Výškovice
část o výměře 387m2

M. K., bytem Ostrava - Hrabůvka
část o výměře 386 m2

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh tohoto materiálu

1041/27  
36

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 225/5 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Stavbařů

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby - dvou řad zavěšených balkonů o rozměrech 3,74 m x 1,375 m pod názvem   „Přístavba
bytového domu Stavbařů 629/10, 700 30 Ostrava-Jih“  nad povrchem části pozemku p.p.č. 225/5 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů

a
rozhodla

uzavřít se Společenstvím pro dům Stavbařů 629/10, IČ 268 42 394, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Stavbařů
629/10, PSČ 700 30, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1042/27  
37

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Gurťjevova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby dvou řad závěsných balkonů o rozloze 2,8 m x 1,5 m v rámci akce „Umístění balkonů –
bytový dům č.p. 1691/21“  nad povrchem částí pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Gurťjevova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

about:blank
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a
rozhodla

uzavřít s Bytovým družstvem Gurťjevova 21, IČ 27787664, se sídlem Gurťjevova 1691/21, Zábřeh, 700 30
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1043/27  
38

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby spočívající ve vybudování dvou řad prefabrikovaných lodžií o rozloze 3,74 m x 1,38 m a
7,34 m x 1,38 m,  pod názvem „Stavební úpravy a přístavba BD Patrice Lumumby 1237/58, 700 30
Ostrava – Zábřeh“  nad povrchem částí pozemku p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Patrice Lumumby 2197/58, IČ 27806731, se sídlem Patrice
Lumumby 2197/58, Zábřeh, 700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

1044/27  
39

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti k
pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby splaškové kanalizační přípojky v délce cca 32 bm, na částech
pozemků p.p.č. 1087 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 1087 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
stavby splaškové kanalizační přípojky,  ve prospěch pozemku st.p.č. 2681 zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je jiná stavba č.p. 2253 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve spoluvlastnictví pana V. L., bytem 
Heřmánky a pana  Ing. M.Ř., bytem Ostrava - Vítkovice, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za
každý i započatý bm  kanalizační přípojky

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

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.6.2017 uzavřít s vlastníky pozemku st.p.č. 2681
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba č.p. 2253 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
spoluvlastnictví pana V. L., bytem Heřmánky a pana Ing. M. Ř., bytem Ostrava - Vítkovice, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu ve
znění přílohy tohoto materiálu

1045/27  
40

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV a umístění přípojkového
pilíře v rámci akce „Ostrava 793/245 MO O-Jih, příp. NNk“, v celkové délce cca 26 bm, na částech pozemků
parc.č. 739/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 739/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace a parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
stavby podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV v celkové délce cca 26 bm a umístění přípojkového pilíře v
rámci akce „Ostrava 793/245 MO O-Jih, příp. NNk“,  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné
moci ze dne 27.2.2015 společností PROFIPROJEKT s.r.o., IČ: 27779319, se sídlem Collo-louky 126, 738 01
Frýdek – Místek, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní elektrické

about:blank
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přípojky NN 0,4 kV a za úplatu 1.000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkového pilíře  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV vč. umístění
přípojkového pilíře, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.7.2017 uzavřít se stavebníkem – vlastníkem podzemní
elektrické přípojky NN 0,4 kV vč. umístění přípojkového pilíře - 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, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto
materiálu

1046/27  
41

Stanovisko k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu bezúplatně nenabýt níže uvedené pozemky podél silnice II/647 ul.
Plzeňské v k.ú. Zábřeh nad Odrou vzniklé oddělením nebo sloučením dle geometrického plánu č.
3041-4/2014 ze dne 24.3.2014:
 
Z pozemku p.p.č. 455/88 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako:       
p.p.č. 455/186 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 327 m2
p.p.č. 455/187 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 993 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/91 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „a“ o výměře 9 m2
Z pozemku p.p.č. 455/92 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „b+c“ o výměře 51 m2
Z pozemku p.p.č. 455/95 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „d“o výměře 241 m2
Z pozemku p.p.č. 455/102 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „e“o výměře 16 m2
Všechny díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/92 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 317 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/102 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako:
p.p.č. 455/188 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 969 m2
p.p.č. 455/189 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1020 m2
p.p.č. 455/190 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2
p.p.č. 455/191 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 140 m2
p.p.č. 455/192 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 125 m2
p.p.č. 455/193 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2
 
Z pozemku parc.č. 455/113 ostatní plocha, ostatní komunikace byly odděleny pozemky označené jako:
p.p.č. 455/195 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2
p.p.č. 455/197 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 96 m2
p.p.č. 455/198 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 737 m2
p.p.č. 455/199 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 652 m2
 
Z pozemku p.p.č. 455/113 ostatní plocha, ostatní komunikace byl oddělen díl „m“ o výměře 115 m2.
Z pozemku p.p.č. 455/147 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „n“ o výměře 0,13 m2
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/196 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 115 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/129 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „o“ o výměře 18 m2
Z pozemku p.p.č. 455/133 ostatní plocha, ostatní komunikace byly odděleny díly „p+q“ o výměře 707 m2.
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/129 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 725 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/113 ostatní plocha, ostatní komunikace byl oddělen díl „x“ o výměře 108 m2.
Z pozemku p.p.č. 455/147 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „y“ o výměře 8 m2.
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 455/147 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 116 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 2992/3 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako: 
p.p.č. 2992/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m2
p.p.č. 2992/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m2
p.p.č. 2992/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 162 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 2992/5 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako: 
p.p.č. 2992/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 142 m2
p.p.č. 2992/13 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2
p.p.č. 2992/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 455/133 ostatní plocha, ostatní komunikace byl oddělen díl „t“ o výměře 75 m2.
Z pozemku p.p.č. 2993/2 ostatní plocha, silnice byl oddělen díl „u“ o výměře 385 m2
Oba díly byly sloučeny do pozemku p.p.č. 2993/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 460 m2.
 
Z pozemku p.p.č. 2993/4 ostatní plocha, silnice byly odděleny pozemky označené jako: 
p.p.č. 2993/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2098 m2
p.p.č. 2993/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2205 m2.

Předmětem nabytí z pozemku p.p.č. 455/59 ostatní plocha, ostatní komunikace je pozemek p.p.č. 455/59
ostatní plocha, jiná plocha o nové dosud nezapsané výměře 1166 m2.

about:blank
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Předmětem nabytí z pozemku p.p.č. 455/130 ostatní plocha, silnice je pozemek p.p.č. 455/130 ostatní
plocha, jiná plocha o nové dosud nezapsané výměře 179 m2.

1047/27  
42

Záměr na prodej zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova 18,
Ostrava-Hrabůvka a záměr na pronájem zastavěného pozemku pod domem v cizím vlastnictví na
ul. Tlapákova 18, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje zastavěného pozemku st. p. č.
1475 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2 v k.ú. Hrabůvka

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st. p. č. 1475 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246 m2 v k.ú.
Hrabůvka pod bytovým domem č. pop. 1475,  na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou s výší
nájemného 45,- Kč/m2/rok

1048/27  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout část pozemku p.p.č. 47/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 12,5 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ve vlastnictví statuárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsiční  výpovědní dobou

1049/27  
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) zrušit své usnesení č. 0648/15 ze dne 23.4.2015  

2) o záměru pronajmout části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Smirnovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem vybudování a užívání
šikmého parkovacího stání č. 1 o výměře 2,75 m x 4,5 m, tj.  12,37 m2
šikmého parkovacího stání č. 2 o výměře 2,5 m x 4,5 m, tj. 11,25 m2
šikmého parkovacího stání č. 3 o výměře 2,75 m x 4,5 m, tj. 12,37 m2,  
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle zákresu v situačním snímku, který tvoří přílohu tohoto
materiálu

1050/27  
45

Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, za  účelem užívání stavby občanské vybavenosti, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

1051/27  
46

Záměr vypůjčit části pozemků v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 27. schůze rady městského obvodu Ostrava-Jih materiál č. 46, týkající se záměru výpůjčit části
pozemků p.p.č. 654/81 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1100 m2 a p.p.č. 654/84 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění prvků
veřejného sportoviště „WORKOUT“, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

1052/27  
47

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.  A. Gavlase

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 103/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
13 m2 (5,0 m x 2,625 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění venkovního vozíkového třířadého parkboxu pro
zákazníky prodejny, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1053/27  
48

Žádost o předchozí souhlas rady města k nabytí části pozemku darem, ul. Krakovská x Mitušova

Rada městského obvodu
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žádá

Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k darování části pozemku p.p.č. 368/18 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 569 m² v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Krakovská x Mitušova, dle geometrického plánu
odděleného a nově označeného jako p.p.č. 368/25 ostatní plocha, jiná plocha, ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, IČ 708 90 692, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
hospodaření s majetkem kraje svěřeno Střední škole společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, p.o.,
Krakovská 1095, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ 577260, do vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

1054/27  
49

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol v celkové hodnotě Kč 180.054,00, dle
předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

1055/27  
50

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15, příspěvkové organizace, které je v souladu s § 24 odst. 2), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zprávy.

1056/27  
51

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6,  příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 22.869,00 dle důvodové zprávy

1057/27  
52

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 60.000,00 Kč od ArcelorMittal Ostrava a.s  dle důvodové zprávy

1058/27  
53

Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci

Rada městského obvodu

neschvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci,
dle důvodové zprávy.

1059/27  
54

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

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2015
- Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci  
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizacidle důvodové
zprávy

1060/27  
55

Odpis pohledávky pro nedobytnost

Rada městského obvodu

about:blank
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souhlasí

s odpisem pohledávek pro nedobytnost za pí L. N., ve výši 240 700,- Kč s příslušenstvím, které vznikly z
titulu pozdních úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 14 na ulici J. Maluchy č. 222/93 v
Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky pro nedobytnost za pí L. N.,ve výši 240 700,- Kč s příslušenstvím, které vznikly z titulu
pozdních úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 14 na ulici J. Maluchy č. 222/93 v
Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

1061/27  
56

Odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím :

- za zemř. K. K., ve výši 15 435,20 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 7 v domě č. 1587/6 na ul. Abramovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 200,00
Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

1062/27  
57

Odpis pohledávky za zemřelým

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek  za zemřelým p. A. G., ve výši 36 012,- Kč s příslušenstvím, které vznikly z titulu
neuhrazeného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 4 v domě č. 148/18 na ulici Emanuela
Podgorného v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky za zemřelým p. A. G., ve výši 36 012,- Kč s příslušenstvím, které vznikly z titulu
neuhrazeného nájemného a služeb spojených s nájmem bytu č. 4 v domě č. 148/18 na ulici Emanuela
Podgorného v Ostravě-Dubině,

dle důvodové zprávy

1063/27  
58

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím :

- za p. K. G., ve výši 3 281,00 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaných s užíváním bytu č. 5 v domě č. 406/8 na ul. Heritesova v Ostravě-Hrabůvce a ve výši
600,00 z titulu soudních nákladů,

- za pí K. P., ve výši 9 550,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených
s užíváním bytu č. 14 v domě č. 2763/14 na ul. Petruškova v Ostravě-Zábřehu a dlužného vyúčtování
služeb poskytovaných spolu s bydlením a ve výši 1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,

- za pí J. G., ve výši 15 045,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení za užívání bytu č. 12 v domě č. 406/8
na ul. Heritesova v Ostravě-Hrabůvce,

- za pí A. D., ve výši 1 371,30 Kč z titulu refakturace nákladů na opravy provedené v bytě č. 2 v domě č.
310/46 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

1064/27  
59

Žádost o splátkový kalendář

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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s uzavřením splátkového kalendáře

s pí J. Č., za pohledávku vzniklou z titulu pozdní úhrady nájemného a úhrad za plnění poskytovaných s
užíváním bytu č. 3 v domě č. 600/35 na ul. Dvouletky v Ostravě-Hrabůvce ve výši 26 914,00 Kč, a to
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se
stanoví v měsíci září 2015, a to tak, že 8 měsíců bude splátka činit 3 000,00 Kč měsíčně, devátý měsíc
bude poslední splátka ve výši 2 914,00 Kč,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář

s pí J. Č., za pohledávku vzniklou z titulu pozdní úhrady nájemného a úhrad za plnění poskytovaných s
užíváním bytu č. 3 v domě č. 600/35 na ul. Dvouletky v Ostravě-Hrabůvce ve výši 26 914,00 Kč, a to
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 3 000,00 Kč, vždy k 25. dni v měsíci, když první splátka se
stanoví v měsíci září 2015, a to tak, že 8 měsíců bude splátka činit 3 000,00 Kč měsíčně, devátý měsíc
bude poslední splátka ve výši 2 914,00 Kč,

dle důvodové zprávy

1065/27  
62P

Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 - ke smlouvě o dílo č. 4/034/003/2015 ze dne 29. 1. 2015 na realizaci VZ 85.14 na
stavbu „Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem MŽT
Stavitelství, a.s., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory v důsledku skutečností
vyžadujících úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých
prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámac SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena
díla 16.843.143,00  Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 171.905,00 Kč vč. DPH na částku 17.015.048,00
Kč vč. DPH,
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/003/2015 na realizaci „Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 20. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/003/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 09. 07. 2015

1066/27  
63P

Revitalizace mateřské školky  Adamusova 7,  Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/2015 se zhotovitelem Tomáš STRAUB, s.r.o. se
sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, na realizaci stavby "Revitalizace mateřské školky  Adamusova 7,
 Ostrava-Hrabůvka" k provedení dodatečných nutných prací k dokončení realizace díla a prodloužení
termínu realizace díla o 7 kalendářních dnů na 124 kalendářních dnů. Na základě předložených podkladů,
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje cena díla o částku 79 291,13 Kč s DPH
na částku 5 170 810,65 Kč s DPH.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě 4/034/009/2015 "Revitalizace mateřské školky  Adamusova 7,
 Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 08. 07. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009
/2015.
Termín: 13. 07. 2015

1067/27  
64P

Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením Smlouvy  o smlouvě budoucí  o realizaci přeložky distribučního zařízení  určeného k dodávce
elektrické energie pro kabelové vedení  VN (3x10 kV) a NN (3x0,4 kV).
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky

about:blank
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distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro kabelové vedení VN (3x10 kV) a NN (3x0,4
kV).
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony souvísející s uzavřením smlouvy
Termín: 16. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy
Termín: 09. 07. 2015

1068/27  
65P

Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu, dodatek č.1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005/2015 se zhotovitelem Tomáš Straub, s.r.o. se
sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, na realizaci stavby "Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v
Ostravě-Zábřehu" k provedení dodatečných nutných prací k dokončení realizace díla a prodloužení termínu
realizace díla o 9 kalendářních dnů na 89 kalendářních dnů. Na základě předložených podladů, kterými se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena díla o částku 48 568,87 Kč s DPH na částku
2 970 637,87 Kč s DPH.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005/2015 "Zateplení objektu školky Patrice
Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu"
Termín: 08. 07. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005
/2015.
Termín: 13. 07. 2015

1069/27  
66P

Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2014 ze dne 8. 1. 2015 se zhotovitelem MH –
Stavby s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh na realizaci VZ 77.14 na stavbu „Zateplení
objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a
změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací
nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku a snižuje se konečná cena  díla 14.371.163,44 Kč vč. DPH Kč na tuto
zakázku o částku -5.253,18 Kč vč. DPH na částku 14.365.910,26 Kč vč. DPH .
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.
4/034/040/2014 na realizaci „Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 10. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 08. 07. 2015

1070/27  
68P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a odd. B části II.
Zásad) -  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky do výběrového řízení VZ 64.15  „Exekuční činnost a další činnosti exekutora
pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017“ 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, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní

náhradníci členů:
1. Mgr. Olga Horáková, odbor právní
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Mgr. Markéta Janšová, odbor právní
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony tohoto výběrového řízení VZ 64.15 a předložit zprávu hodnotící komise
s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 31. 08. 2015

1071/27  
69P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - „Generální oprava vnitřních vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení
a měření  v domě P. Lumumby 16, 18, 20, Ostrava-Zábřeh”

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 62.15  „Generální oprava
vnitřních vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření v domě P. Lumumby 16, 18,
20, Ostrava-Zábřeh”  dle   §  18  odst.  5   zákona  č. 137/2006 Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve znění
pozdějších  předpisů, a  oddílu  B části  II. Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek  Statutárního města
Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

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

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 62.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015

1072/27  
70P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou – zpracování PD

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu VZ 63.15  "Instalace měření
spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou – zpracování PD“  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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
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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 63.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 07. 2015

1073/27  
71P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u
Ostravy“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 67.15  „Rekonstrukce
oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy”  dle   §  18  odst.  5  
zákona  č. 137/2006 Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve znění pozdějších  předpisů, a  oddílu  B části  II.
Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek  Statutárního města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radomíra Marenczoková, 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

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

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 67.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 08. 2015

1074/27  
72P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) -Rekonstrukce stávajících ZTI rozvodů BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 55.15  "Rekonstrukce
stávajících ZTI rozvodů BD Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh“ dle  § 18 odst.  5  zákona  č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad  pro
 zadávání  veřejných  zakázek Statutárního   města Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím
 zřízených  příspěvkových  organizací  a ovládaných  podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

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

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

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
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náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 55.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 08. 2015

1075/27  
73P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B
části II. Zásad) - Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 27. schůze rady městského obvodu materiál č. 73P, týkající se podmínek výzvy (služby dle § 18
odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) - Provádění revizí
elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému obvodu
Ostrava - Jih.

1076/27  
74P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) -  „Provádění revizí
hromosvodů v bytových domech a nebyt. objektech SMO svěř. MObv Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyloučení uchazečů
č. 1 Tomáš Selzer, 74714 Ludgeřovice, U Statku 92/1, IČ 01019881    
č. 2 Ivan Vondřík, Skotnice 65, pobočka Lázníčky 78, 751 25, IČ 11180447
č. 4 Jiří Hamáček, Letecká 935/2, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 12660884
č. 8 Zdeněk Keller, Ostrava - Radvanice, Radvanická 1274/213,  IČ 18491715
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na VZ 34.15 „Provádění revizí
hromosvodů v bytových domech a nebyt. objektech SMO svěř. MObv Ostrava-Jih“ o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem  
David RIEDICH s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, Výstavní 19287/9, PSČ 702 00, IČ 28655371
za nabídkovou cenu 77 400 Kč bez DPH
a jako druhým v pořadí s uchazečem
ELEKTRO – Vajdík spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Nájemnická 676/35, PSČ 70900, IČ 26822229
za nabídkovou cenu 94 815 Kč bez DPH
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit  rámcovou smlouvu na „Provádění revizí hromosvodů v bytových domech a nebyt. objektech SMO
svěř. MObv Ostrava-Jih“
Termín: 20. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na „Provádění revizí hromosvodů v bytových domech a nebyt.
objektech SMO svěř. MObv Ostrava-Jih“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 31. 07. 2015

1077/27  
75P

Zrušení VZ 27.15 na zpracování  projektové dokumentace pro "Výstavba osobního výtahu
v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit VZ 27.15 na zpracování projektové dokumentace pro "Výstavba osobního výtahu v domě s
pečovatelskou službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka", neboť nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné
nabídky.
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 27.15
Termín: 10. 07. 2015

1078/27  
76P

Zrušení VZ 36.15  Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v
majetku SMO svěř. MOb O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit VZ 36.15  " Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO svěř. MOb O.-Jih".
ukládá
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Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spočívající ve zrušení VZ 36.15
Termín: 30. 07. 2015

1079/27  
77P

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

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 27. schůze rady městského obvodu materiál č. 77P, týkající se podmínek výzvy ( dle § 18 odst. 5
zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) projektové dokumentace Výstavba
osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka k dopracování.

1080/27  
78P

Návrh na jmenování ředitele Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

Mgr. Roberta Kecskése na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2,
příspěvkové organizace s účinnosti od 1.9.2015.
zmocňuje

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

1081/27  
79

Návrh termínů schůzí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih na IV. čtvrtletí roku 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na IV. čtvrtletí roku 2015 takto:

schůze rady:  
schůze dne                  8. 10. 2015
schůze dne                22. 10. 2015
schůze dne                  5. 11. 2015
schůze dne                19. 11. 2015
schůze dne                  3. 12. 2015
schůze dne                17. 12. 2015

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne                 12. 11. 2015
zasedání dne                 17. 12. 2015

1082/27  
OR

Informace předsedy kontrolního výboru a ukládací část investičnímu odboru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci předsedy kontrolního výboru pana Martina Mařáka
ukládá

odboru investičnímu zajistit zpracování znaleckého posudku k realizaci stavby Stavební úpravy podchodu
„Venuše“, a to zejména s ohledem na použité technologie a dodržení technologického postupu při realizaci
díla (včetně vyjádření znalce k vhodnosti a účinnosti metody zvolené projektantem) a znovu uplatnit
reklamaci vad (zejména průsaku a netěsností) a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. V případě,
že nedostatky nebudou zhotovitelem ve stanovené lhůtě odstraněny, zajistí odbor investiční ve spolupráci s
odborem právním uplatnění nároků městského obvodu soudní cestou tak, aby nedošlo k jejich promlčení.

1083/27  
OR

Výzva starostů  k  poskytování doplatků na bydlení

Rada městského obvodu

souhlasí

se zněním výzvy starostů a primátorů, ve které žádají Vládu a Parlament České republiky o urychlené
legislativní řešešní situace, kterou vyvolala změna stanoviska Ministerstva vnitra, týkající se ustanovení §
33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi
pověřuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře podpisem výše uvedené výzvy.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

60 Zahraniční pracovní cesta

Rada městského obvodu

schvaluje

zahraniční pracovní cestu Bc. Martina Bednáře, starosty městského obvodu do Chorvatska (Opatija)  ve
dnech 12. - 17. 9. 2015, za účelem účasti na sboru starostů, bez nároku na poskytnutí cestovních náhrad.

67P Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 ze dne 3. 2. 2015 se zhotovitelem INTOZA
s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky na realizaci VZ 76.14 na stavbu „Zateplení
ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a
změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací
nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku a zvyšuje se konečná cena  díla  31.985.062,- Kč bez DPH na tuto
zakázku o částku 537.843,- Kč bez DPH na částku 32.522.905,- Kč bez DPH.
bere na vědomí

zvýšení částky DPH o 112.947,- Kč na 6.829.810,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č.
4/034/039/2014 na realizaci „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"
Termín: 10. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 08. 07. 2015

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 0995/25 ze dne 18. 6. 2015 - Zpráva komise (veřejná zakázka
malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2)

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 41.15 na služby "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016
(v lokalitě 1 nebo 2)" o vyloučení uchazeče:
- Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem V Korunce 34/386, 713 00 Ostrava-Heřmanice
IČ: 26843099, z dílčí části - lokality 1,
- HYDROSPOR spol. sr.o., se sídlem Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 47666374, z dílčí části -
lokality 2,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 41.15 na služby "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016
(v lokalitě 1 nebo 2)" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy u lokality č. 1:
- s vybraným uchazečem Ostravské komunikace a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 25396544, za nabídkovou cenu Kč 618.825,00 bez DPH, tj. Kč 748.778,25 vč. DPH, a
za jednotkové ceny uvedené uchazečem v Čl. III. odst. 1 rámcové smlouvy

- jako druhým v pořadí s uchazečem Jaromír Mičulka, s místem podnikání Dolní 34, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 15495892, za nabídkovou cenu Kč 618.950,00 bez DPH, tj. Kč 748.929,50 vč. DPH, a za jednotkové
ceny uvedené uchazečem v Čl. III. odst. 1 rámcové smlouvy
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 41.15 na služby "Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016
(v lokalitě 1 nebo 2)" zrušit dílčí část – lokalitu č. 2 této veřejné zakázky z důvodu, že v soutěži po
posouzení nabídky nezůstala žádná nabídka
ukládá

Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh rámcové smlouvy na lokalitu č. 1 veřejné zakázky malého rozsahu "Čištění vpustí dešťové
kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2)"
Termín: 03. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na lokalitu č. 1 veřejné zakázky malého rozsahu
"Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo
2)" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 10. 07. 2015

TO Tisková oprava k usnesení č. 982/22 z 4. 6. 2015 - Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní
veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) - Učebny fyziky a chemie

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 6.15 na dodávky "Učebny
fyziky a chemie" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

u dílčí části 1. - stavební část, nábytek:
- Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, IČ: 71002251, za nabídkovou cenu Kč
3.956.309,00 bez DPH,

- jako druhým v pořadí s uchazečem TEMEX, spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČ: 42767873, za nabídkovou cenu Kč 5.249.000,00 bez DPH
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 6.15
Termín: 31. 8. 2015

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 1. - stavební část, nábytek
nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 10. 7. 2015

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části části 1. - stavební část, nábytek
nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
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