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Přehled usnesení 31. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 8. 2015 10:00

č. usn. č. m. Název materiálu

1177/31 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1178/31 2. Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1179/31 3. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1180/31 4. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

1181/31 5. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1182/31 6. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1183/31 7. Návrn na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

1184/31 8. Darování neupotřebitelného majetku (Bc. Martin Bednář, starosta)

1185/31 9. Doporučení pro příspěvkové organizace Městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1186/31 10. Návrh na vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1187/31 11. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1188/31 12. Uzavření smlouvy č. 14201393 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-
Hrabůvka" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1189/31 13. Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1190/31 14. Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

1191/31 15. Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1192/31 16. Vyřazení majetku MSOJ (Markéta Langrová, člen rady)

1193/31 17. Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/36 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1194/31 18. Doplnění usnesení č. 1003/22 ze dne 20. 6. 2002 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1195/31 19. Doplnění usnesení č. 2134/31 ze dne 10. 6. 2004 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1196/31 20. Doplnění usnesení č.1921/27, ze dne 15.4.2004 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1197/31 21. Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám, lokalita Rudná-Pavlovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1198/31 22. Prodej části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 42 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1199/31 23. Prodej částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1200/31 24. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy s úhradou kupní ceny formou splátek (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1201/31 25. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1202/31 26. Pronájem částí pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1203/31 27. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře - variantní řešení (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1204/31 28. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x Lumírova - variantní řešení
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1205/31 29. Pronájem pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1206/31 30. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1207/31 31. Předložení žádosti statutárnímu městu Ostrava ve věci rozhodnutí o výkonu působnosti (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1208/31 32. Přeložka inženýrské sítě na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy a pozemku v k.ú. Nová Bělá (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1209/31 33. Revokace části usnesení o pronájmu  č. 0959/25 ze dne 18.6.2015 a pronájem pozemku pod stávající
garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1210/31 34. Souhlas s umístěním stavby a pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. U Studia (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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1211/31 35. Souhlas s umístěním stavby a pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1212/31 36. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na část
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1213/31 37. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na pozemek v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1214/31 38. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Kotlářova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1215/31 39. Stanovisko k darování nemovitých a movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1216/31 40. Stanovisko k darování nemovitých věcí, k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Plzeňské (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1217/31 41. Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1218/31 42. Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1219/31 43. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Kotlářova - variantní návrh
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1220/31 44. Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1221/31 45. Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 270/25, k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1222/31 46. Výpůjčka části pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (mezi pavilony B a C budovy č.p.
1455) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1223/31 47. Výpůjčka části pozemku p.p.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1224/31 48. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 88 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1225/31 49. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1226/31 50. Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6050 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1227/31 51. Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6293 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m²,  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1228/31 52. Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6360 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m²,  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1229/31 53. Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Na Rybníčkách (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1230/31 54. Záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti Smlouvy o právu provést stavbu, v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svatoplukova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1231/31 55. Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1232/31 56. Záměr vypůjčit pozemek p.p.č. 246/2 a části pozemků st.p.č. 173, st.p.č. 565 a st.p.č. 189 v k.ú.
Hrabůvka, ulice U Haldy 18 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1233/31 57. Změna délky věcného břemene na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená a doplnění DPH (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1234/31 58. Zrušení usnesení zastupitelstva č. 0669/22 z 19.6.2014 ve věci prodeje nemovité věci  v k.ú. Hrabůvka,
ulice Úlehlova 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1235/31 59. Zřízení věcného břemene - služebnosti  a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Stadická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1236/31 60. Žádost o souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene  - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1237/31 61. Majetek nepatrné hodnoty v celkové výši  12 505 Kč, po zůstaviteli A. K. (Věra Válková, místostarostka)

1238/31 62. Návrh na změnu Nařízení města Ostrava č. 1/2013, kterým se mění tržní řád (Věra Válková,
místostarostka)

1239/31 63. Vybudování 5 nových dětských hřišť - investiční záměr. (Věra Válková, místostarostka)

1240/31 64. Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2015 k datu 30.06.2015 (Markéta Langrová,
člen rady)

1241/31 65. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

1242/31 66. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)
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1243/31 67. Prominutí poplatku a úroku z prodlení
(do 20 tis. Kč) (Markéta Langrová, člen rady)

1244/31 68. Prominutí poplatku a úroku z prodlení
(nad 20 tis. Kč) (Markéta Langrová, člen rady)

1245/31 69. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1246/31 71. Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen
rady)

1247/31 72. Smlouva o výpůjčce  prostor s   příspěvkovou organizací Majetková správa Ostrava-Jih s účinností od
01.09.2015 (Markéta Langrová, člen rady)

1248/31 73. Souhlas pronajímatele s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Čujkovova 11,
O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1249/31 74. Souhlas s umístěním sídla pobočného spolku v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

1250/31 75. Ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a Smlouvy o právu provést stavbu dohodou a zveřejnění
záměru na pronájem prostor v  objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích (Markéta Langrová,
člen rady)

1251/31 76. Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2015 (Markéta Langrová, člen rady)

1252/31 77. Uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 8/032/10/15 ze dne 18.02.2015 (Markéta Langrová, člen
rady)

1253/31 78. Změna nájemní smlouvy na prostory v objektu na ul. Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích (Markéta
Langrová, člen rady)

1254/31 79. Zrušení práv a povinností příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen
rady)

1255/31 80. Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v bytovém domě na ul. Pavlovova 67 v
O.-Zábřehu (Markéta Langrová, člen rady)

1256/31 81. Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - jídelny v objektu  na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce
(Markéta Langrová, člen rady)

1257/31 82. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na  prostory sloužící podnikání v budově na ul. B. Četyny
978/19, O.-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

1258/31 83. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

1259/31 84. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

1260/31 85. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1261/31 86. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Markéta Langrová, člen rady)

1262/31 87. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Markéta Langrová, člen rady)

1263/31 88. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

1264/31 89. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

1265/31 90. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

1266/31 91. Příkazní smlouva - právní zastoupení městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

1267/31 92. Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok 2015
(Bc. Martin Bednář, starosta)

1268/31 93. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 30 . 6. 2015 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

1269/31 94P. Časový postup ředitelů příspěvkových organizací základních škol zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

1270/31 95P. Stanovení platu ředitleli Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

1271/31 96P. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková spárava Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen
rady)

1272/31 97P. Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih (Markéta
Langrová, člen rady)

1273/31 98P. Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 3 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1274/31 99P. Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta)

1275/31 100P. Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Dětská hřiště O.-Jih, dětské
hřiště č. 4, parc.č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1276/31 101P. Podmínky výzvy na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k
rodinným domkům vč. uličních vpustí" (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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1277/31 102P. Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2015 (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1278/31 104P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště Ostrava-Jih,
dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286, k.ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1279/31 105P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště Ostrava-Jih,
dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1, k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1280/31 106P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce bytových domů
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15 (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1281/31 107P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění pravidel. kontrol a oprav hasicích
přístrojů a hydrantů v BD a nebyt. objektech v majetku SMO svěř. MObv Ostrava-Jih (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1282/31 108P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění revizí elektroinstalace ve
společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěř. MObv Ostrava-Jih (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1283/31 109P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální opravy vnitřních
vodovod., odpad. 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)

1284/31 110P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení v ZŠ
Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1285/31 111P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 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)

1286/31 112P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna výplní otvorů MŠ Mjr.
Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1287/31 113P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - 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)

1288/31 114P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - zpracování projektové dokumentace "Instalace
měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou - zpracování PD" (Bc. Renáta Rárová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1289/31 115P. Učebny fyziky a chemie - dílčí část. (stavební část, nábytek) (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1290/31 116. Projednání podnětu Ing. Novotného dle § 16 zákona o obcích (Bc. Martin Bednář, starosta)

1291/31 117. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1292/31 119. Zajištění domovnické činnosti v DaBF (Markéta Langrová, člen rady)

1293/31 120. Žádost o udělení výjimky (Bc. Martin Bednář, starosta)

1294/31 121P. Varianty - zrušení ZŘ k 2. dílčí části této veřejné zakázky nebo výzva k součinnosti uchazeči druhému v
pořadí (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Fitness park Ostrava-
Dubina (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1295/31 122P. Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) -
Přírodovědné učebny (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1296/31 123P. Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) - Učebny
fyziky a chemie (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1297/31 124. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1298/31 125. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1299/31 126. Udělení souhlasu se stavebními úpravami  2. nadzemního podlaží objektu Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava -
Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1300/31 127. Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů, ul. Řadová,
Hýlova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1301/31 OR Ukládací část tajemníkovi úřadu (Ing. Rostislav Hřivňák, člen rady)

1302/31 OR Ukládací část oddělení informační systém (Ing. Rostislav Hřivňák, člen rady)

nepřijato 103P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II.
čtvrtletí r. 2015 ZŠ, p.o., odboru investičního, odboru strategického rozvoje... a odboru dopravy a
komunálních služeb (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

staženo 70. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

staženo 118. Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 3. 9. 2015 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

about:blank
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1177/31  
1

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

Rada městského obvodu

souhlasí

1/
a)  se změnou závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšením o 50 tis. Kč
b)  s rozpočtovým opatřením, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5622 o 50 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 381 o 50 tis. Kč

2/
a) se změnou závazných ukazatelů PO dle důvodové zprávy
b) s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 381 tis. Kč (blokace zdrojů v rámci fin. vypořádání r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 381 tis. Kš

souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se

3/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 600 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6171, pol. 5169, UZ 11 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169, UZ 11 o 300 tis. Kč

4/
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 400 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 400 tis. Kč

5/
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5622 o 75 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 5399, pol. 5169 o 75 tis. Kč

6/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1087 o 342 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5171, UZ 11, ORG 1087 o 342 tis. Kč

7/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11, ORG 1113 o 217 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6122, UZ 11, ORG 1113 o 217 tis. Kč

8/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11, ORG 1108 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5166, UZ 11 o 30 tis. Kč

9/
- snižují běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5173 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3319, pol. 5222 o 20 tis. Kč

10/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 1059 o 631 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6122, UZ 11, ORG 1059 o 415 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5171, UZ 11, ORG 1059 o 216 tis. Kč

11/
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1088 o 2 499 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6122, UZ 11, ORG 1088 o 2 399 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5137, UZ 11, ORG 1088 o 100 tis. Kč

12/
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5331 o 3 331 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 3 331 tis. Kč

13/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 920 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, UZ 11, ORG 1098 o 920 tis. Kč

15/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 180 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 11, ORG 1123 o 6 180 tis. Kč

16/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 755 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 11, ORG 1120 o 4 755 tis. Kč

about:blank
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17/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 5 000 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 11, ORG 1121 o 5 000 tis. Kč

18/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 000 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 11, ORG 1112 o 2 000 tis. Kč

19/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 581 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5166, UZ 11 o 581 tis. Kč

20/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 750 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5362, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5169, UZ 11 o 250 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení
stahuje

z jednání 31. schůze rady část materiálu, týkající se rozpočtového opatření, kterým se

14/
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 856 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011, UZ 11 o 5 116 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5031, UZ 11 o 1 279 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5032, UZ 11 o 461 tis. Kč

1178/31  
2

Náhrada vzniklé újmy na zdraví

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé újmy na zdraví paní S. K.,

1179/31  
3

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. 45
M. M., bytem Ostrava-Zábřeh,

1180/31  
4

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.04.2015 do 30.06.2015

1181/31  
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. 6
M. Š., trvale bytem Ostrava-Hrabůvka

1182/31  
6

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s Pravidly pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy v účetnictví o
neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 10 v celkové výši 96 766, 80 Kč

1) DDHM do 40 000 Kč  95 754,80 Kč
2) DDHM do   3 000 Kč     1 012 Kč

a ukládá likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.

about:blank
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1183/31  
7

Návrn na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

rozhodla v souladu s Pravidly pro nakládání s finančními prostředky,  postupy v účetnictví a v operativní
evidenci o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši:  157 128,60 Kč
                                                                 
1) DDHM do 40 000,-Kč    ORG 223                                101 451,90Kč
2) DDHM do   3 000,-Kč    ORG 223                                  55  676,70Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respaktive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

1184/31  
8

Darování neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

souhlasí

s darování neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 25 228,- Kč Statutárnímu městu Ostrava,
městskému obvod Plesná, Dobroslavická  83/8, Ostrava - Plesná, IČ: 00845451

1185/31  
9

Doporučení pro příspěvkové organizace Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih oznamovat zřizovateli, na referát personální a platový,  nabídku volných pracovních míst
zaměstnanců od 1.9.2015

1186/31  
10

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 14.789,00 dle předloženého návrhu.

1187/31  
11

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100  příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 85.553,32 dle důvodové zprávy

1188/31  
12

Uzavření smlouvy č. 14201393 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Revitalizace mateřské školy
Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 14201393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování projektu
"Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" z Operačního programu Životní prostředí dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu, v případě souhlasu zastupitelstva města s podmínkou uvedenou v čl.
III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.
souhlasí

s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele Česká republika -
Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt
"Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v
případě souhlasu zastupitelstva města s podmínkou uvedenou v části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 16. 6. 2015 pod č. j. 115D222005133/2
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výše uvedené smlouvy

1189/31  
13

Výjimka z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí  v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2015/2016, dle
předloženého návrhu.

about:blank
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1190/31  
14

Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.
neschvaluje

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

1191/31  
15

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
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

1192/31  
16

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů 1 a 2 důvodové zprávy.

1193/31  
17

Budoucí úplatný převod jednotky č. 1440/36 - byt v domě Klegova 1440/21, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
a)    o budoucím úplatném převodu bytové jednotky číslo 1440/36 - byt v domě č. p. 1440, Klegova 21,
Ostrava-Hrabůvka spolu s podílem na společných částech domu a pozemku p. č. st. 1182 ve výši
7251/235999, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava

budoucí kupující:
Ing. L. B., bytem 700 30  Ostrava-Hrabůvka

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/36
podíl na spol. část. a poz.: 7251/235999
cena podílu pozemku: 6.612,00 Kč
kup. cena b.j.: 362.493,00 Kč
cena celkem: 369.105,00 Kč

a uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

b)    uzavřít s pí Ing. V. B. dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a nájemní
smlouvy ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu
revokuje

část usnesení č 0722/18 ze dne 7.5.2015 v bodě III. ve znění:
o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy
Klegova 21, 1+3, standard, č.b. 36
Ing. B. L.,
rozhodla

uzavřít s účinností od 01.10.2015 nájemní smlouvu s p. Ing. L. B. bytem 700 30  Ostrava-Hrabůvka na
pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+3 v domě Klegova 21/1440, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou za
měsíční nájemné ve výši 17,50 Kč/m2 stanovené usnesením obvodního zastupitelstva č. 251/6 ze dne
9.9.1999, a to za podmínky, že nájemce uzavře smlouvu o budoucím úplatném převodu b.j. č. 1440/36 v
domě Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka
ukládá

odboru bytového a ostatního hospodářství realizovat uzavření nájemní smlouvy s p. Ing. L. B.,

1194/31  
18

Doplnění usnesení č. 1003/22 ze dne 20. 6. 2002

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně svého usnesení č. 1003/22 ze dne 20. 6. 2002

doplňuje

about:blank
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úplatu 500 Kč/bm o zákonem stanovenou výši 21% DPH, k věcnému břemeni vodovodní a kanalizační
přípojky, která byla umístěná v rámci stavby "Sociální buňka pro řidiče MHD - vestavba" na ul. Dr. Martínka
o celkové výměře 41,5 bm, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih a to p.p.č. 391/22 - ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 468/1 - ostatní plocha, silnice a p.p.č.
469 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú.Hrabůvka

rozhodla

uzavřít s Dopravním podnikem Ostrava a.s., IČ. 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava -
Moravská Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1195/31  
19

Doplnění usnesení č. 2134/31 ze dne 10. 6. 2004

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně svého usnesení č. 2134/31 ze dne 10. 6. 2004

doplňuje

úplatu 150 Kč/bm v ostatní ploše a úplatu 200 Kč/bm ve zpevněné ploše o zákonem stanovenou výši 21%
DPH, k věcnému břemeni vodovodní a kanalizační přípojky, které byly umístěny v rámci stavby "Sanitární
zařízení pro řidiče DP Ostrava" na ul. U Hrůbků o celkové délce 31,40 bm, na pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih a to p.p.č. 9/5 - ostatní plocha,
jiná plocha, p.p.č. 9/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1005/15 - ostatní plocha, jiná plocha,
vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

rozhodla

uzavřít s Dopravním podnikem Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava -
Moravská Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

1196/31  
20

Doplnění usnesení č.1921/27, ze dne 15.4.2004

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně svého usnesení č.1921/27 ze dne 15.4.2004
doplňuje

úplatu 150,- Kč/bm  o zákonem stanovenou výši 21% DPH, k věcnému břemeni vodovodní přípojky, o
celkové délce 6,48 bm, na pozemku p.č.124 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih
rozhodla

uzavřít s D. L. a D. P., obě bytem Ostrava - Výškovice, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve
 znění přílohy tohoto materiálu

1197/31  
21

Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám, lokalita Rudná-Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se Stavebním bytovým družstvem Nová huť, se sídlem na ul. Hýlova 26/40, Ostrava-Výškovice, IČ
000 50 831

1)dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 7/014/264/09 ze dne 29.12.2012 ve znění přílohy tohoto materiálu,
na základě kterého se snižuje výměra předmětu nájmu z 151,77 m2 na 142,46 m2
2)dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 7/014/572/09 ze dne 10.8.2009 ve znění přílohy tohoto materiálu, na
základě kterého se snižuje výměra předmětu nájmu z 137,85 m2 na 128,27 m2

1198/31  
22

Prodej části pozemku p.p.č. 354/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 42

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň dle geometrického
plánu č. 1339-122/2014 ze dne 5.12.2014 odděleného a nově označeného jako p.p.č. 354/25 ostatní
plocha, zeleň o výměře 95 m² v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, IČ
601 63 291, se sídlem Bryksova 939/37, 198 00 Praha 14-Černý Most, za kupní cenu ve výši 76 000,- Kč,
za podmínky úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v zákonné výši
a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč  a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

1199/31  
23

Prodej částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Rada městského obvodu

doporučuje

about:blank
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zastupitelstvu městského obvodu prodat:

1. pozemek parc.č. 1236/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, který byl
oddělen geometrickým plánem č. 3226-17/2015 ze dne 6.2.2015 z pozemku parc.č. 1236/2 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za kupní cenu ve výši 11.100 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky za
zpracování oddělovacího geometrického plánu ve výši 3812 Kč, úhrady poměrné částky za zpracování
znaleckého posudku ve výši 899 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, do vlastnictví O. a J. K. (SJM), bytem Ostrava - Výškovice a uzavřít kupní smlouvu ve znění
přílohy tohoto materiálu

2. pozemek parc.č. 1236/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, který byl
oddělen geometrickým plánem č. 3226-17/2015 ze dne 6.2.2015 z pozemku parc.č. 1236/2 ostatní plocha,
zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemek parc.č. 715/100 ostatní plocha, zeleň o výměře 29 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za kupní cenu ve výši 12.300 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky za zpracování
oddělovacího geometrického plánu ve výši 3811 Kč, úhrady poměrné částky za zpracování znaleckých
posudků ve výši 1.104 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, do vlastnictví H. V., bytem Ostrava – Výškovice a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

1200/31  
24

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy s úhradou kupní ceny formou splátek

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/304 ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih, do SJM M. a J. B., bytem 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. za celkovou
kupní cenu ve výši 13.200 Kč uhrazenou formou 12 čtvrtletních splátek ve výši 1.100 Kč, za podmínky
úhrady poměrné částky na zpracování znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a uzavřít kupní smlouvu s tím, že návrh na vklad vlastnického práva bude podán po zaplacení plné výše
kupní ceny vč. příslušenství kupujícími

1201/31  
25

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat níže uvedené pozemky – předzahrádky tvořící funkční celky s
řadovými rodinnými domy v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví majitelů řadových rodinných domů, za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2 za pozemek – předzahrádku, za podmínky úhrady poměrné částky za zpracování
znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí

ul. Venclíkova
parc.č. 715/270 ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2, za kupní cenu 11.400 Kč, do vlastnictví:
SJM P. a D. D., bytem 700 30 Ostrava -Výškovice  

ul. Řadová
parc.č. 715/202 ostatní plocha, zeleň o výměře 124 m2, za kupní cenu 37.200 Kč, do vlastnictví:
Ing. Z. a Mgr. I. R., 700 30 Ostrava – Zábřeh

parc.č. 715/95 ostatní plocha, zeleň o výměře 57 m2, za kupní cenu 17.100 Kč, do vlastnictví:
1/2 Ing. M. O., bytem 700 30 Ostrava – Výškovice
1/2 Mgr. I. O., bytem 700 30 Ostrava – Výškovice

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

1202/31  
26

Pronájem částí pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č.783/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 3,2 m x 2,2 m  a p.p.č. 783/6
ostatní plocha, zeleň o výměře 3,2 m x 2 m v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, panu Tomášovi Crlovi, IČ: 12473057, bytem Gen.
Janka 1154/2, Ostrava – Mariánské Hory, za účelem umístění a užívání přístřešku, s ročním nájemným ve
výši  100,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou se stanovením úhrady za prokazatelné
užívání částí pozemků ve výši 100,- Kč/m2/rok za tři roky zpětně od doby účinnosti smlouvy o nájmu a
uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

1203/31  
27

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře - variantní řešení

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout část pozemku parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2 (2 m x 10 m), v k.ú.
Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,

about:blank
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za účelem umístění restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za cenu 10
Kč/m2/rok, tj. za 200 Kč/rok, společnosti Last resort s.r.o., IČ: 02128101, sídlo Václava Košaře 116/8, 700
30 Ostrava - Dubina

1204/31  
28

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x Lumírova -
variantní řešení

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 (3 m x 5 m) v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,
za cenu 10 Kč/m2/rok, tj. 150 Kč/rok, paní Martině Lukašíkové, IČ: 74823981, sídlo Mjr. Nováka 1297/23,
700 30 Ostrava - Hrabůvka a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku  ve znění přílohy tohoto materiálu s
úpravou textu smlouvy.

1205/31  
29

Pronájem pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout

a) pozemky st.p.č. 104/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 a p.p.č. 115/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou a
zahrady

b) část pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava -
Jih,  za účelem užívání příjezdu a přístupu k nemovitosti,

Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresní myslivecký spolek Ostrava, IČ: 67777511, se sídlem
Starobělská 461/103, Zábřeh, 700 30 Ostrava, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením úhrady za prokazatelné užívání pozemku ve výši 45,-
Kč/m2/rok za tři roky zpětně od doby účinnosti smlouvy o nájmu a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve
znění přílohy tohoto materiálu

1206/31  
30

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) ½ pozemku p.č.st. 724/6, zast. pl. o výměře 16,5 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova-Šponarova,
paní Z. P., bytem Ostrava-Poruba, paní K. K., bytem Ostrava-Zábřeh a Ing. M. N., bytem Ostrava-Hrabůvka

2)pozemek p.č.st. 958, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova, panu I. M., bytem
Ostrava-Dubina

3)pozemek p.č.st. 1143, zast. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká, panu L. S., bytem
Ostrava-Hrabůvka

4)pozemek p.č.st. 1687/7, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku, panu
L. G., bytem Ostrava-Vítkovice

5)pozemek p.č.st 1687/8, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku, paní J.
V., bytem Ostrava-Zábřeh

6)pozemek p.č.st. 1691/11, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku, paní
L. F., bytem Ostrava-Zábřeh

7)pozemek p.č.st. 1993/13, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, Ing.
M. N., bytem Ostrava-Hrabůvka

8)pozemek p.č.st. 2310, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, prof. Ing.
R. Č.,  bytem Ostrava-Zábřeh

9)pozemek p.č.st. 2404, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J.  T.,
bytem Ostrava-Hulváky

10)pozemek p.č.st. 2494, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní J. S.,
Ostrava-Zábřeh

11)pozemek p.č.st. 2501, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, Ing. P. 
M., bytem Ostrava-Výškovice

about:blank
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12)pozemek p.č.st. 2537, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, Ing. O. 
Š., bytem Ostrava-Výškovice

13)pozemek p.č.st. 2569, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní M. 
V., bytem Ostrava-Zábřeh

14)pozemek p.č.st. 2618, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, Ing. T. 
M., bytem Ostrava-Třebovice

15) ½ p.č.st. 2966/13, zast. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní
M. L., bytem Ostrava-Mariánské Hory a paní M. L., bytem Karviná-Ráj

16)pozemek p.č.st. 3704, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, Ing. O. 
V., bytem Frýdek-Místek

17)pozemek p.č.st. 4917, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Starobělská, paní
I. R., bytem Ostrava-Zábřeh

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

1207/31  
31

Předložení žádosti statutárnímu městu Ostrava ve věci rozhodnutí o výkonu působnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

předložit radě města Ostravy k rozhodnutí, zda ve věci žádosti Ing. Radima Služyho, zastupujícího na
základě doložené plné moci ze dne 17.11.2014 společnost ORIO Morava a.s., IČ: 27664589, se sídlem
Horní 288/67, 700 30 Ostrava - Dubina, o souhlas se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní
přípojky v délce 39 bm přes parc.č. 100/20 v rámci akce „Novostavba víceúčelového komplexu ORIO“ na
pozemku parc.č. 100/2, v k.ú. Dubina u Ostravy a zřízení věcného břemene na výše uvedený pozemek
náleží výkon působnosti dle čl. 22 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1 Statutu Radě města Ostravy nebo Radě
městského obvodu Ostrava-Jih

1208/31  
32

Přeložka inženýrské sítě na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy a pozemku v k.ú. Nová Bělá

Rada městského obvodu

souhlasí

s přeložením inženýrské sítě - dešťové kanalizace, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih v délce cca 175,20 m, umístěné pod povrchem pozemku parc.č. 69/1 trvalý
travní porost v k.ú. Dubina u Ostravy a parc.č. 1653/1 orná půda v k.ú. Nová Bělá

a
rozhodla

o uzavření smlouvy o přeložce inženýrské sítě pro stavbu „IO-19 – Přeložka části dešťové kanalizace
odvodňovaného území pro stavbu Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih“, v délce cca 175,20 m, pod
povrchem pozemku parc.č. 69/1 trvalý travní porost v k.ú. Dubina u Ostravy a parc.č. 1653/1 orná půda v
k.ú. Nová Bělá, s Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská
Ostrava, PSČ 702 00, Ostrava 2, ve znění přílohy tohoto materiálu

1209/31  
33

Revokace části usnesení o pronájmu  č. 0959/25 ze dne 18.6.2015 a pronájem pozemku pod
stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

revokuje

část usnesení č. 0959/25 ze dne 18.6.2015, bod č. 2

a

rozhodla

pronajmout část pozemku p.č.st. 2971/1, zast. pl. o výměře 9,93 m2 (celková výměra 243 m2),
odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1593/38975 příslušejícího k jednotce č. 6/238, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou manželům M. G. a J. G., bytem Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

1210/31  
34

Souhlas s umístěním stavby a pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. U Studia

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby  vjezdu a výjezdu o rozloze 2 x 6 m v rámci akce „Mycí boxy pro automobily na
pozemku p.p.č. 732/8 k.ú. Zábřeh nad Odrou“ na části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice o
výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih, dle situačního zákresu

about:blank
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a
rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti
HYDRODYNAMIC s.r.o., IČ: 01683128, se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
za účelem zřízení a užívání vjezdu a výjezdu o rozloze 2 x 6 m, s ročním nájemným ve výši 70,- Kč/m2 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o právu provést
stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu

1211/31  
35

Souhlas s umístěním stavby a pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním staveb parkovacích stání č. 1, č. 2 a č. 5 o výměrách 4,5 m x 2,75 m a parkovacích stání č. 3 a
 č. 4  o výměrách 4,5 m x 2,5 m na části pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, dle situačního zákresu

a
rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svornosti, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,  a to

- část o výměře 4,5 m x 2,75 m za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 1 panu V. P., bytem,
Ostrava – Zábřeh
- část o výměře 4,5 m x 2,75 m za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 2 panu Ing. P. K., bytem
Ostrava – Zábřeh
část o výměře 4,5 m x 2,5 m za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 3 paní K. S., bytem Ostrava
– Zábřeh
část o výměře 4,5 m x 2,5 m za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 4 paní J. P. K., bytem,
Ostrava – Zábřeh
část o výměře 4,5 m x 2,75 m za  účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 5 paní Mgr. L. S., bytem,
Ostrava – Zábřeh,

s ročním nájemným ve výši 45, Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvy o
nájmu pozemku, smlouvy o právu provést stavbu ve znění příloh tohoto materiálu

a
souhlasí

s umístěním stavby kontejnerového stání v rozsahu daném zákresem na částech pozemků p.p.č. 1237/13
ostatní plocha, ostatní komunikace  a p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svornosti, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih,  

a
rozhodla

uzavřít se stavebníky - V. P., Ing. P. K., K. S., J. P. K. a Mgr. L. S., všichni bytem Ostrava – Zábřeh,
smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1212/31  
36

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a umístění přípojkového
pilíře v rámci akce „Ostrava 952 Hovorka, NNk“, v celkové délce cca 25 bm, na části  pozemku p.p.č. 215/8
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 215/8 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú.  Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce
cca 25 bm a umístění přípojkového pilíře v rámci akce „Ostrava 952 Hovorka, NNk“ ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za
úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 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 kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně umístění
přípojkového pilíře, a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.8.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV vč. umístění přípojkového pilíře  - společností ČEZ Distribuce, a.s.,

about:blank
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IČ: 247 29 035, 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

1213/31  
37

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (1)

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby přeložky veřejné sítě elektronických komunikací pod názvem
„Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“ v délce cca 175 bm na částech pozemků
p.p.č. 688/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na částech pozemků p.p.č. 688/4 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 773/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby
 přeložky veřejné sítě elektronických komunikací pod názvem „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická,
mosty 4787-3, 4787-4“ v délce cca 175 bm, pro společnost  OVANET a.s., IČ: 29399491, se sídlem
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úplatu 500,- Kč bez DPH za každý i započatý  bm

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování přeložky veřejné sítě elektronických komunikací,  a to
 vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.8.2017 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
OVANET a.s. a investorem stavby - Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o.,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1214/31  
38

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit své usnesení č.5157/100 ze dne 1.4.2010 "Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a
zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova", kterou mění celkovou délku
věcného břemene vodovodní přípojky  na ul. Kotlářova, umístěné na dotčených pozemcích p.p.č. 783/6
ostatní plocha, zeleň  a p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Kotlářova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, z
původních 27 bm na 66 bm a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ze společností
GYNET AH spol. s r.o., IČ: 25876457, se sídlem Antošovická č. 226, Ostrava - Koblov, ve znění přílohy
tohoto materiálu

1215/31  
39

Stanovisko k darování nemovitých a movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k darování nemovitých a movitých věcí v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská dle přílohy předloženého materiálu "Evidovaný majetek při sportovním
areálu Volgogradská"

1216/31  
40

Stanovisko k darování nemovitých věcí, k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Plzeňské

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k darování níže uvedených pozemků nebo jejich částí vznikých oddělením dle
geometrického plánu č. 3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 podél silnice II/647 ul. Plzeňské v k.ú. Zábřeh nad
Odrou:
 
pozemek p.p.č. 455/116 ostatní plocha, silnice o výměře 1428 m2
část pozemku p.p.č. 455/104 ostatní plocha, silnice o výměře 109 m2, nově označený jako pozemek p.p.č.
455/194
část pozemku p.p.č. 455/128 ostatní plocha, silnice o výměře 3239 m2, nově označený jako pozemek
p.p.č. 455/202
část pozemku p.p.č. 455/132 ostatní plocha, silnice o výměře 1185 m2, nově označený jako pozemek
p.p.č. 455/204

z vlastnictví statutárního města Ostravy do vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro
Správu silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

about:blank

15 z 38 19.8.2015 10:41



1217/31  
41

Stanovisko k prodeji části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc.č.
849/17 ostatní plocha, neplodná půda označenou v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku č.
1052-297/2015 ze dne 17.7.2015 jako pozemek parc.č. 849/142 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
97 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu ve vlastnictví žadatele

1218/31  
42

Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

a) vzít na vědomí oznámení o uzavření kupní smlouvy a možnosti využití předkupního práva k nemovitým
věcem - stavbám v k.ú. Zábřeh nad Odrou: stavba čp. 2626, jiná stavba na pozemku st.p.č. 3484, stavba
bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 4034, stavba bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 6190,

b) nevyužít  předkupní právo dle § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k nemovitým věcem -
stavbám v k.ú. Zábřeh nad Odrou: stavba čp. 2626, jiná stavba na pozemku st.p.č. 3484, stavba bez
čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 4034, stavba bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 6190.

1219/31  
43

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Kotlářova - variantní
návrh

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat  část pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň (dle
návrhu geometrického plánu č. 3082-110/2014 oddělená a nově označená jako p.p.č. 783/75 ostatní
plocha, zeleň) o výměře 1253 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

1220/31  
44

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc.č. 855/1 lesní pozemek o výměře 90
m2, oddělené GP č. 509-253/96 ze dne 24.6.1996 a nově označené jako pozemek parc.č. 855/5 lesní
pozemek, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
nesvěřeného městskému obvodu Ostrava – Jih

1221/31  
45

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 270/25, k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení smlouvy č. 7/014/421/13/Vru o nájmu pozemku, uzavřené s paní J. Š. na nájem části pozemku
p.p.č. 270/25, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, jako parkovacího stání č. 84 na ul.
Provaznická dohodou ke dni 31.8.2015 a uzavřít „Dohodu o ukončení nájmu“  ve znění  přílohy tohoto
materiálu

1222/31  
46

Výpůjčka části pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (mezi pavilony B a C
budovy č.p. 1455)

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 643 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr.
Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, spolku
„Čmeláček – Klub rodičů a přátel postižených dětí“, IČ: 016 68 633, se sídlem Mitrovická 260, 739 21
Paskov, za účelem užívání jako zahrada k zařízení provozovanému v prostorách budovy č.p. 1455, objektu
občanské vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 1303 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka
na ulici Mjr. Nováka č.o. 34 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce,
ve znění přílohy tohoto materiálu

1223/31  
47

Výpůjčka části pozemku p.p.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 31. schůze rady materiál č. 47, týkající se výpůjčky části pozemku p.p.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh

about:blank
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nad Odrou, ul. Výškovická.

1224/31  
48

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 88 m², v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 88 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova, za účelem  užívání zahrádky č. 20 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

1225/31  
49

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č.654/26 ostatní plocha, zeleň o  výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za  účelem
užívání parkovacího stání č. 1, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1226/31  
50

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6050 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6050 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

1227/31  
51

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6293 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m²,  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6293 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m², v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou  s tříměsíční  výpovědní
dobou.

1228/31  
52

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6360 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m²,  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6360 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m², v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou  s tříměsíční  výpovědní
dobou.

1229/31  
53

Záměr na pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Na Rybníčkách

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemků parc.č. 201/2 zahrada o výměře 181 m2 a parc.č. 201/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 22 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zahrady a pozemku pod stavbou bez č.p./č.e.,
jiná stavba, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1230/31  
54

Záměr na změnu Smlouvy o nájmu nemovitosti Smlouvy o právu provést stavbu, v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Svatoplukova

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o záměru na změnu "Smlouvy o nájmu nemovitosti Smlouvy o právu provést stavbu" č. 7/014/389
/13/Ulr, uzavřené s panem F. S., bytem Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky č. 1, spočívající v
rozšíření zahrádky o část pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 19,5 m², celková výměra zahrádky č. 1
bude činit 162,5 m² dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu

a

2) o záměru na změnu  "Smlouvy o nájmu nemovitosti Smlouvy o právu provést stavbu" č. 7/014/318
/11/Ulr, ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/0318.1/11/Ulr., uzavřené s paní
V. Ch., bytem Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky č. 2 a č. 3, spočívající ve snížení výměry
zahrádky č. 2 a č. 3 o část pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 19,5 m², celková výměra zahrádky č.
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2 a č. 3 bude činit 102,5 m² dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou tohoto materiálu.

Pozemek se nachází  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih.

1231/31  
55

Záměr prodeje pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat pozemky st.p.č. 104/2 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 307 m2 a p.p.č. 115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

1232/31  
56

Záměr vypůjčit pozemek p.p.č. 246/2 a části pozemků st.p.č. 173, st.p.č. 565 a st.p.č. 189 v k.ú.
Hrabůvka, ulice U Haldy 18

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru vypůjčit pozemek p.p.č. 246/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.827 m², části pozemku st.p.č.
173 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 419 m², části  pozemku st.p.č. 565 zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 125 m² a část pozemku st.p.č. 189 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m²,
vše v k.ú. Hrabůvka, ulice U Haldy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání jako pozemky ke školskému zařízení provozovanému v prostorách budovy
č.p. 200, objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 173 zastavěná plocha a nádvoří
a související  budově bez čp/če, objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 565
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka na ulici U Haldy 18 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

1233/31  
57

Změna délky věcného břemene na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená a doplnění
DPH

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně svého usnesení č. 1980/36 ze dne 24.1. 2008 "Souhlas se vstupem, realizací a umístěním stavby
a zřízení věcného břemene na pozemky a Souhlas se změnou užívání pronajatého pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Zkrácená", kterým mění celkovou délku věcného břemene vodovodní a kanalizační přípojky
na ul. Zkrácená, umístěné na dotčených pozemcích p.p.č. 155/6 - ostatní plocha a p.p.č. 154/79 - ostatní
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, z původní délky cca 12 bm na 25 bm

doplňuje

úplatu 400 Kč/bm v zastavěné ploše o zákonem stanovenou výši 21% DPH, k věcnému břemeni vodovodní
a kanalizační přípojky na ul. Zkrácená, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava - Jih a to p.p.č. 155/6 - ostatní plocha a p.p.č. 154/79 - ostatní plocha, vše v
k.ú. Zábřeh nad Odrou.

rozhodla

uzavřít s paní N. S., bytem Ostrava - Zábřeh, zastoupenou panem J. S., bytem Ostrava - Zábřeh, Smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

1234/31  
58

Zrušení usnesení zastupitelstva č. 0669/22 z 19.6.2014 ve věci prodeje nemovité věci  v k.ú.
Hrabůvka, ulice Úlehlova 4

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zrušit své usnesení č. 0669/22 ze dne 19.6.2014, kterým bylo rozhodnuto
prodat pozemek parc.č. st. 189, zastavěná plocha o výměře 351 m2 odměřený geometrickým plánem pro
změnu hranic pozemku č. 1272-140/2012 ze dne 16.5.2013, jehož součástí je budova - rodinný dům  čp.
189, včetně vedlejší stavby, terénních úprav a okrasných porostů v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava.

1235/31  
59

Zřízení věcného břemene - služebnosti  a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Stadická

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

a) zřídit ve prospěch statutárního města Ostravy věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 435/1
ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č. 1335-48/2014 oddělenou a nově označenou jako p.p.č.
435/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m2 v k.ú. Hrabůvka,  spočívající v povinnosti povinného trpět
umístění a užívání sítě veřejného osvětlení v části pozemku, dále právo oprávněného vstupovat a vjíždět na
dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním,
údržbou, opravami a odstraňováním sítě veřejného osvětlení v rozsahu dle geometrického plánu č.
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1389-55/2015 ze dne 23.4.2015, za úplatu ve výši 100,- Kč + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou

b) prodat část  pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č. 1335-48/2014
oddělenou a nově označenou jako p.p.č. 435/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 52 m2 v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, do vlastnictví
společnosti KROSSBAU s.r.o., IČ: 27776565, se sídlem Stadická 997/13a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za
kupní cenu ve výši 54 770,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku za vklad  do KN v zákonné výši a
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.815,- Kč vč. DPH

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

1236/31  
60

Žádost o souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene  -
služebnosti na části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního kabelového vedení VN 22 kV pod názvem „Ostrava
Zábřeh – unifikace, SO-72 Kabely VN pro nové DTS“, v délce cca 22 bm, na části  pozemku p.p.č. 215/13
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

nezřídit věcné břemeno  - služebnost  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 215/13 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby podzemního kabelového vedení VN 22 kV pod názvem „Ostrava
Zábřeh – unifikace, SO-72 Kabely VN pro nové DTS“, v délce cca 22 bm ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

1237/31  
61

Majetek nepatrné hodnoty v celkové výši  12 505 Kč, po zůstaviteli A. K.

Rada městského obvodu

rozhodla

nabýt majetek nepatrné hodnoty  v celkové výši 12 505 Kč po zůstaviteli  A. K., úmrtí  dne 25.03.2015,
Ostrava-Výškovice, Hospic sv. Lukáše dle důvodové zprávy

1238/31  
62

Návrh na změnu Nařízení města Ostrava č. 1/2013, kterým se mění tržní řád

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 31. schůze rady materiál č. 62, týkající se návrhu na změnu Nařízení města Ostrava č. 1/2013,
kterým se mění tržní řád, k dopracování.

1239/31  
63

Vybudování 5 nových dětských hřišť - investiční záměr.

Rada městského obvodu

souhlasí

s investičním záměrem na výstavbu 5 nových dětských hřišť v lokalitách Zábřeh, Dubina a Hrabůvka.

1240/31  
64

Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2015 k datu 30.06.2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení plnění plánu výnosů a nákladů na r. 2015 pro hospodářskou činnost městského obvodu
Ostrava-Jih a plánu jmenovitých akcí na r. 2015 k datu 30.06.2015 dle předloženého materiálu

1241/31  
65

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v
hodnotě  pohledávky nad 10000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek k 30.06.2015

1242/31  
66

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 40
J. H., Ostrava-Bělský Les, zastoupena J. P., Ostrava-Bělský Les, na základě Plné moci ze dne 16.05.2011

about:blank
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1243/31  
67

Prominutí poplatku a úroku z prodlení
(do 20 tis. Kč)

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku a úroku z prodlení
- p. J. L. a pí J. L., za byt na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 3.071 Kč a 0% z
částky 729 Kč,
- pí I. S., za byt na ul. Jubilejní 254/8, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 19.068 Kč, tj. 17.161 Kč, a
to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 1.907 Kč) ve stanovené lhůtě
90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu a 0% z částky 811 Kč,
- p. A. B. a pí J. B., za byt na ul. V. Košaře 123/3, Ostrava-Dubina, ve výši 60% z částky 10.298 Kč, tj.
6.179 Kč, a to za podmínky, že dlužníci uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 4.119 Kč) ve
stanovené lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu a 0% z částky
1.173 Kč,
- pí R. K., za byt na ul. Fr. Formana 280/32, Ostrava-Dubina, ve výši 70% z částky 17.450 Kč, tj. 12.215
Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 5.235 Kč) ve stanovené
lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu,
- p. A. H. a pí J. H., za byt na ul. Jižní 2251/9, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 11.653 Kč, tj. 10.488
Kč, a to za podmínky, že dlužníci uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 1.165 Kč) ve stanovené
lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu,  
- p. O. P., za byt na ul. Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les, ve výši 30% z částky 1.660 Kč, tj. 498 Kč, a
to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 1.162 Kč) ve stanovené lhůtě
90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu,
dle důvodové zprávy

1244/31  
68

Prominutí poplatku a úroku z prodlení
(nad 20 tis. Kč)

Rada městského obvodu

souhlasí

I.

s prominutím poplatku (úroku) z prodlení
- p. F. T., za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 40% z částky 156.425 Kč, tj. 62.570 Kč,
a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 93.855 Kč ve věřitelem
stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

- p. A. T., za byt na ul. Edisonova 379/19, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 70% z částky 259.504 Kč, tj.
181.653 Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 77.851 Kč ve
věřitelem stanovených pravidelných měsíčních splátkách,

dle důvodové zprávy

II.

s uzavřením splátkového kalendáře
- s p. F. T. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 93.855 Kč, za byt na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-
Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.565 Kč, a to po dobu 59 měsíců, poslední 60.
splátka je stanovena ve výši 1.520 Kč,

- s p. A. T. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 77.851 Kč, za byt na ul. Edisonova 379/19, Ostrava-
Hrabůvka, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.298 Kč, a to po dobu 59 měsíců, poslední 60.
splátka je stanovena ve výši 1.269 Kč,

dle důvodové zprávy
nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- pí J. B., za byt na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

1245/31  
69

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

B. Četyny 2, 1+1, standard, č. b. 71
T. E.

B. Četyny 2, 1+1, standard, č. b. 41
K. J., 
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Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 30
D. T. a D. Z.

Abramovova 14, 1+2, standard, č. b. 8
K. P., 

Jubilejní 29, 1+1, standard, č. b. 2
T. T., 

Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 1
Ing. D. M.

Svornosti 53, 1+3, standard, č. b. 7
K. J., a K. J. ,

P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 22
F. D., 

Volgogradská 147, 1+4, standard, č. b. 1
K. P., 

Volgogradská 28, 1+3, standard, č. b. 8
G. L., 

Vaňkova 48, 1+4, standard, č. b. 22
S. D.

Kotlářova 12, 0+2, standard, č. b. 5
L. M., 

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 35
P. S., 

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 14
K. R., 

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

G. L., Plzeňská 10, č. b. 42
rozhodla

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

II.

rozhodla o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

Dr. Šavrdy 13, 0+2,  standard, č. b. 3
H. M., 

Jižní 11, 1+3,  standard, č. b. 5
C. Z.,

Svornosti 43, 1+3,  standard, č. b. 6
H. L.,

B. Václavka 21, 1+3,  standard, č. b. 11
Č. L., 

Mňukova 24, 1+3,  standard, č. b. 21
Bc. N. V., a N. M., 

Karpatská 20, 1+3,  standard, č. b. 29
K. K., a K. V., 

2) o skončení 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

Bc. N. V., a N. M., Mládeže 11, č. b. 1

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

III.

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

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 36
K. A.,
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

1246/31  
71

Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o skončení nájmu (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

Š. V., Odborářská 70, č. b. 9
Š. R., a Š. J., Provaznická 32, č. b. 19
A. V., Čujkovova 31, č. b. 91
Š. H., Jubilejní 3, č. b. 1
W. R. a W. M., Výškovická 151, č. b. 21

II.

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

Dr. Šavrdy 15, 0+2, standard, č. b. 8
Ř. J., 

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

Ř. J., 

III.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, dle důvodové zprávy

místnost č. 10 - L. M.,   
místnost č. 12 - K. J., 
místnost č. 20 - S. Z.,
místnost č. 17 - R. D.,

1247/31  
72

Smlouva o výpůjčce  prostor s   příspěvkovou organizací Majetková správa Ostrava-Jih s
účinností od 01.09.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce prostor:
- o výměře 214,32 m2 v budově č.p. 1581 stavba  občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st.
2130 zastavěná  plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Alberta Kučery 1,  Ostrava-Hrabůvka
-o výměře 152,83 m2 - unimobuňky bez č.p. na  pozemku parc. č. st. 6081 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Zábřeh nad  Odrou, na ulici Tylova, Ostrava-Zábřeh,

s příspěvkovou organizací Majetková správa Ostrava-Jih, IČ: 66739331,  se sídlem Provaznická 1244/62,
 Ostrava-Hrabůvka,  za účelem zajištění činností příspěvkové organizace, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s účinností od 01.09.2015,  dle důvodové zprávy

1248/31  
73

Souhlas pronajímatele s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul.
Čujkovova 11, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o neudělení souhlasu pronajímatele s podnájmem prostoru sloužícího podnikání o velikosti 104,28 m2 v
bytovém domě č. p. 1710 na ul. Čujkovova č. or. 11 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č.
st. 2070 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož nájemkyně je  paní Bc. Lucie Nováková, bytem Na Návsi 443/134,
Ludgeřovice, IČ: 87337487 paní Šárce Mrázkové, bytem Na Návsi 443/134, Ludgeřovice, IČ: 46568492,  a
to za stejných podmínek, které má nájemkyně sjednané v nájemní smlouvě

about:blank
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1249/31  
74

Souhlas s umístěním sídla pobočného spolku v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu

s umístěním sídla pobočného spolku Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK - JIH, se sídlem Na Mýtě
 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 65497651,  v pronajatých prostorách  budovy č. p. 1556 stavba
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka,   na ul. Na Mýtě  č. or. 10, v Ostravě-Hrabůvce, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
a se zápisem  do  rejstříku spolků, a to po dobu trvání nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

1250/31  
75

Ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a Smlouvy o právu provést stavbu dohodou a
zveřejnění záměru na pronájem prostor v  objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a Smlouvy o právu provést stavbu č. 38/032/34/15 ze dne
30.03.2015  na pronájem prostor ve II.NP pavilónu A2  objektu č.p. 591 občanská vybavenost, která je
součástí pozemku parc.č.st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická 4
v Ostravě - Výškovicích, o výměře 251,82 m2, s účelem užívání jako ubytovací zařízení pro seniory na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 200 Kč/m2/rok, s nájemcem paní N. L., se
sídlem Lužická,  700 30  Ostrava-Výškovice, a to  dohodou ke dni  31.08.2015, dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na pronájem prostor ve II. NP pavilonu A2 objektu č.p. 591 občanská vybavenost,
který je součástí pozemku parc.č.st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul.
Lužická 4/591 v Ostravě - Výškovicích, o výměře 251,82 m2, bez určení účelu užívání, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 200 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

1251/31  
76

Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2015

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou plánu výnosů a nákladů na r. 2015 pro hospodářskou činnost městského obvodu Ostrava-Jih a
plánu jmenovitých akcí na r. 2015 v rozsahu předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

1252/31  
77

Uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 8/032/10/15 ze dne 18.02.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.  8/032/10/15 ze dne 18.02.2015 na pronájem prostor
sloužících podnikání v budově č.p. 3054 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. st.
4911 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh,
pronajatých Ing. Azizullahu Sayedovi, bytem Horymírova 2986/126, Ostrava-Zábřeh, IČ: 61967190,  z
důvodu doplnění bodu 1.4 článku I. výše uvedené nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy.

1253/31  
78

Změna nájemní smlouvy na prostory v objektu na ul. Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 25.04.2006, ve znění dodatků, s nájemcem - spolek
CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s., se sídlem Opavská 775/89, Ostrava-Poruba, IČ: 22675256, na pronájem
prostor o výměře 1150,91 m2 v objektu č.p. 734 na ul. Charvátská č.or. 10 v Ostravě-Výškovicích, který je
součástí pozemku parc. č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy,  s  účelem užívání jako provozování
veřejného sportovního centra,  s výší nájemného 151,09 Kč/m2/rok, a to z důvodu prodloužení doby nájmu
na dobu určitou do 31.12.2031, dle důvodové zprávy

1254/31  
79

Zrušení práv a povinností příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

zrušuje

ke dni 31.08.2015 dokument Práva a povinnosti příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih při
zajišťování správy, pronájmu, oprav a údržby svěřeného majetku krytých garážových stání schválený
usnesením Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2032/37 ze dne 07.02.2008
souhlasí

se zrušením dokumentu Práva a povinnosti příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, týkající
se správy domovního a bytového fondu a domovnické činnosti, schváleného usnesením Zastupitelstva

about:blank
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městského  obvodu Ostrava-Jih č. 310/13 ze dne 16.09.2004 a usnesením č. 496/18 ze dne 15.09.2005
doporučuje

zastupitelstvu městkého obvodu zrušit dokument Práva a povinnosti příspěvkové organizace Majetková
správa Ostrava-Jih, týkající se správy domovního a bytového fondu a domovnické činnosti, schválený
usnesením Zastupitelstva městského  obvodu Ostrava-Jih č. 310/13 ze dne 16.09.2004 a usnesením č.
496/18 ze dne 15.09.2005

1255/31  
80

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v bytovém domě na ul. Pavlovova
67 v O.-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 122,28 m2 v bytovém domě č.p. 1626
na ul. Pavlovova č.or. 67, Ostrava-Zábřeh,  který je součástí pozemku parc. č.  2017 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 870 Kč/m2/rok,  s
účelem užívání jako lékárna, dle důvodové zprávy

1256/31  
81

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor - jídelny v objektu  na ul. Odborářská 72 v Ostravě-
Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o užívání prostor - jídelny v objektu č. p. 677, který je součástí pozemku p.č.st. 691/1 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce, za účelem cvičení seniorů každou
středu od 08:45 - 09:45 hodin,  a to formou krátkodobých výpůjček, dle důvodové zprávy s doplněním

1257/31  
82

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na  prostory sloužící podnikání v budově na ul. B.
Četyny 978/19, O.-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy č. 2/b/032/812/98 ze dne 02.12.1998 ve znění dodatků, uzavřené
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účelem užívání jako provozovna holičství, kadeřnictví,
kosmetiky a cukrárny,  z důvodu změny účelu užívání a  změny výše nájemného části prostor sloužících
podnikání v budově č.p. 978 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, stávajícímu nájemci společnosti JG Centrum, s.r.o.,
se sídlem B. Četyny 978/19 v Ostravě-Bělském Lese, IČ: 25353292, a to ze současného nájemného u
všech rekolaudovaných prostor z částky 648,57 Kč/m2/rok na:

1. NP    sklad zařízení        o výměře 26,85 m2   s výší nájemného 100 Kč/m2/rok

2. NP:
    kancelář                 o výměře 33,05 m2   s výší nájemného 500 Kč/m2/rok
    příruční sklad         o výměře   5,45 m2   s výší nájemného 100 Kč/m2/rok  
    příruční sklad         o výměře   3,62 m2   s výší nájemného 100 Kč/m2/rok
    sklad nábytku        o výměře 11,74 m2   s výší nájemného 100 Kč/m2/rok
    sklad prádla           o výměře   7,50 m2   s výší nájemného 100 Kč/m2/rok

dle důvodové zprávy

1258/31  
83

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 2
J. L., Ostrava-Zábřeh

1259/31  
84

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s p. M. S. na úhradu dlužného nájemného a záloh na služby za byt na
ul. Tylova 2779/4 v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

1260/31  
85

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

about:blank
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Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 54
P. H., 

Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 45
L. L., 

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 42
L. K.,

1261/31  
86

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

příspěvkové organizaci Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická 1244/62, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 66739331 odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši
1.576 tis. Kč, dle důvodové zprávy

1262/31  
87

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" mezi Kulturním zařízením Ostrava -
Jih, příspěvkovou organizací, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, Ostrava - Hrabůvka, IČ 73184560 a
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ
02414368 na těchto odběrných místech:
- odběrné místo Kino Luna, na ulici Výškovická 2651/113, Ostrava - Zábřeh
- odběrné místo Kulturní dům K - TRIO, na ulici Dr. Martínka 1439/4, Ostrava - Hrabůvka
- odběrné místo Komorní klub, na ulici Velflíkova 285/8, Ostrava - Hrabůvka

dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv.

1263/31  
88

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

pí I. Š., a p. J. Š., ve výši 573 635,95 Kč vzniklého z titulu pozdních úhrad dlužného nájemného a záloh na
služby spojených s užíváním bytu č. 1 v domě č. 700/14 na ul. Stavbařů v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatek z prodlení

pí I. Š., a p. J. Š., ve výši 573 635,95 Kč vzniklého z titulu pozdních úhrad dlužného nájemného a záloh na
služby spojených s užíváním bytu č. 1 v domě č. 700/14 na ul. Stavbařů v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

1264/31  
89

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

p. M. B., ve výši 730 014,- Kč vzniklého z titulu pozdních úhrad dlužného nájemného a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 24 v domě č. 2825/26 na ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatek z prodlení
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p. M. B., ve výši 730 014,- Kč vzniklého z titulu pozdních úhrad dlužného nájemného a záloh na služby
spojených s užíváním bytu č. 24 v domě č. 2825/26 na ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

1265/31  
90

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

p. R. Z., a pí L. Z., ve výši 64 724,- Kč vzniklého z titulu pozdní úhrady dlužného vyčtování služeb
spojených s užíváním bytu č. 15 v domě č. 3021/21 na ul.  Závoří v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

prominout poplatek z prodlení

p. R. Z., a pí L. Z., ve výši 64 724,- Kč vzniklého z titulu pozdní úhrady dlužného vyčtování služeb
spojených s užíváním bytu č. 15 v domě č. 3021/21 na ul.  Závoří v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

1266/31  
91

Příkazní smlouva - právní zastoupení městského obvodu

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít příkazní smlouvu o poskytnutí právních služeb mezi Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih, IČ: 008 45 451, DIČ: CZ 00845 451 se sídlem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 a
KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Špitálka 122/33, 602 00 Brno, IČ: 003 73 444 na dobu určitou dle
předloženého návrhu,
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zpracovat návrh příkazní smlouvy s KLIMUS & PARTNERS s.r.o. dle tohoto usnesení, prověřit jej  a předložit
ho starostovi městského obvodu k podpisu.
Termín: 20. 08. 2015

1267/31  
92

Výsledky vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za
rok 2015

Rada městského obvodu

projednala

Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za rok
2015, č.j. SMO/193620/15/IAK/Szt, a to včetně příloh, z nichž Přílohu č. 3 tvoří Zpráva o plnění opatření k
nápravě zjištěných nedostatků,
přijímá

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků uvedených v dokumentu „Zpráva o výsledku hodnocení
přiměřenosti účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015“ (Čj. SMO SMO/193620
/15/IAK/Szt) ze dne 13. 7. 2015) dle Přílohy č. 3 tohoto materiálu,
ukládá

Martinu Bednářovi, starostovi
zaslat  odboru interního auditu a kontroly MMO informaci o projednání výsledků kontroly hospodaření
městského obvodu za období od 7/2014 do 5/2015 v radě městského obvodu a přijaté Opatření k
odstranění zjištěných nedostatků uvedené v Příloze č. 3 tohoto materiálu.
Termín: 26. 08. 2015

1268/31  
93

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 30 . 6. 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k datu 30. 6. 2015
schvaluje

plán práce jednotlivých komisí rady na II. pololetí 2015

1269/31  
94P

Časový postup ředitelů příspěvkových organizací základních škol zřízených Městským obvodem
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních škol, které jsou v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje

starostu Městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů.

1270/31  
95P

Stanovení platu ředitleli Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce , v platném znění,  v souladu s nařízením vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatků za vedení pro poskytování osobního, zvlášního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih", plat řediteli Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2,
příspěvkové organizace Mgr. Robertu Kecskésovi, s účinnosti od 1.9.2015
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru.

1271/31  
96P

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková spárava Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu se zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, Nařízením vlády ČR  č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů  a v
souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a
specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih" s účinností od 15.07.2015 plat řediteli příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

1272/31  
97P

Přiznání osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih" osobní příplatek řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih Ing.Danieli
Foltýnkovi s účinností od 15.08.2015 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

1273/31  
98P

Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 3

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 - 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 rámec SoD nutných k dokončení této zakázky. Na základě
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet, se snižuje konečná cena díla
17.019.079,00 Kč vč. DPH o částku 194.093,00 Kč vč. DPH na celkovou částku 16.824.986,00 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.
4/034/003/2015 na realizaci „Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 19. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/003/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 17. 08. 2015

1274/31  
99P

Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - dodatek č. 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/004/2015 na veřejnou zakázku "Úpravy předprostoru
kina Luna Ostrava-Výškovice" se zhotovitelem VÍTKOVICE - Stavos, kino LUNA, kterým se zvyšuje konečná
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cena na tuto zakázku o částku 69 380,15. Kč bez DPH na částku 12 811 482,03 Kč bez DPH a kterým se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a neprovádění
některých prací a prodlužuje se doba realizace díla o 9 kalendářních dnů na 123 kalendářních dnů.
bere na vědomí

zvýšení částky DPH o 14 569,83. 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. 2 ke smlouvě o dílo č.
4/034/004/2015
Termín: 17. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/004/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 17. 08. 2015

1275/31  
100P

Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Dětská hřiště
O.-Jih, dětské hřiště č. 4, parc.č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul.
Petruškova

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 16.15 na stavební práce "Dětská hřiště O.-Jih, dětské hřiště č. 4,
parc.č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova" v otevřeném zadávacím řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2015

1276/31  
101P

Podmínky výzvy na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží
k rodinným domkům vč. uličních vpustí"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání cenové nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 74.15 zpracování
projektové dokumentace „Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí”
 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
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náhradníci členů:
1. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
2. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční
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 74.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 30. 09. 2015

1277/31  
102P

Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o  smluvních pokutách udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 2015

1278/31  
104P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286, k.ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova

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 podlimitní veřejnou zakázku VZ 14.15 na stavební práce
"Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286, k.ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova"
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 00575381, za nabídkovou cenu Kč
3.594.940,00 bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Oblast
Speciální stavby, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, doruč. adresa Vratimovská
624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 48035599, za nabídkovou cenu Kč 3.798.564,00 bez DPH a s lhůtou
realizace 75 kalendářních dnů,
- jako třetím v pořadí s uchazečem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín,
IČ: 25560191, za nabídkovou cenu Kč 3.826.440,00 bez DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 14.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286, k.ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova"
Termín: 04. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parcela č. 793/286, k.ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova"
Termín: 11. 09. 2015

1279/31  
105P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1, k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova

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 podlimitní veřejnou zakázku VZ 15.15 na stavební práce
"Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1, k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 00575381, za nabídkovou cenu Kč
3.891.798,00 bez DPH a s lhůtou realizace 65 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Mostní 5552, 760 01
Zlín, IČ: 25560191, za nabídkovou cenu Kč 4.396.195,00 bez DPH a s lhůtou realizace 70 kalendářních
dnů,
- jako třetím v pořadí s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Oblast
Speciální stavby, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, doruč. adresa Vratimovská
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624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 48035599, za nabídkovou cenu Kč 4.619.050,00 bez DPH a s lhůtou
realizace 75 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 15.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1, k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova"
Termín: 04. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 3, parcela č. 485/1, k.ú. Hrabůvka - ul. Klegova"
Termín: 11. 09. 2015

1280/31  
106P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 8.15 na stavební práce "Rekonstrukce bytových domů
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15" o vyloučení uchazeče:
- Tomáš STRAUB s.r.o., se sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ: 27762939, a
- G&G Building s.r.o., se síddlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 27784231,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 8.15 na stavební práce
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15" a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28627156,
za nabídkovou cenu Kč 14.478.648,01 bez DPH a s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem MH – STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČ: 27776506, za nabídkovou cenu Kč 15.344.190,00 bez DPH a s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů a
- jako třetím v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ:
48391204, za nabídkovou cenu Kč 16.305.286,51 bez DPH a s lhůtou realizace 140 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 8.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15"
Termín: 18. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15"
Termín: 25. 09. 2015

1281/31  
107P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění pravidel. kontrol a
oprav hasicích přístrojů a hydrantů v BD a nebyt. objektech v majetku SMO svěř. MObv
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 42.15 na služby "Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových
domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení
uchazeče:
- Josef Opián, s místem podnikání Václavovická 1077, 739 34 Šenov u Ostravy, IČ: 74075918,
- Roman Majkus, s místem podnikání Jugoslávská 2816/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 76650171,
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 42.15 na služby "Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových
domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy:

- s vybraným uchazečem REDCOCK a.s., se sídlem Roháčova 1139/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
26840855, za nabídkovou cenu Kč 114.710,00 bez DPH, a jednotkové ceny uvedené uchazečem v Příloze č.
1 rámcové smlouvy

- jako druhým v pořadí s uchazečem Věra Zemanová, s místem podnikání Kubalova 369/2, 700 30 Ostrava-

about:blank
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Výškovice, IČ: 16630939, za nabídkovou cenu Kč 146.212,00 bez DPH, a jednotkové ceny uvedené
uchazečem v Příloze č. 1 rámcové smlouvy
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění pravidelných kontrol a
oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 28. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění
pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů v bytových domech a nebytových objektech v
majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 04. 09. 2015

1282/31  
108P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění revizí elektroinstalace
ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěř. MObv Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 66.15 na služby "Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- Miroslav Žitník, s místem podnikání Prostřední Bečva 515, 756 56 Prostřední Bečva, IČ: 44764642,
- Petr Mlýnek, s místem podnikání Světlá 901/1, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 64992284,
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 66.15 na služby "Provádění revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové
smlouvy:

- s vybraným uchazečem Zdeněk Keller, s místem podnikání Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava-
Radvanice, IČ: 18491715, za nabídkovou cenu Kč 85.140,00 bez DPH, tj. Kč 103.019,40 vč. DPH, a
jednotkové ceny uvedené uchazečem v Příloze č. 1 rámcové smlouvy
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění revizí elektroinstalace ve
společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 28. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění
revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 04. 09. 2015

1283/31  
109P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální opravy vnitřních
vodovod., odpad. a plynových rozvodů vč. připojení a měření v domě P. Lumumby 16, 18, 20,
Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 62.15 na stavební práce "Generální opravy vnitřních vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč.
připojení a měření v domě P. Lumumby 16, 18, 20, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- EV - servis s. r. o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 60318457,
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488, a
- Jan Kovář, s místem podnikání Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 18478425,
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 62.15 na stavební práce "Generální opravy vnitřních vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč.
připojení a měření v domě P. Lumumby 16, 18, 20, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Zdeněk Hybner, s místem podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČ: 15495809, za nabídkovou cenu Kč 988.057,00 bez DPH a s lhůtou realizace 50 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem Pavel Chejnovský, s místem podnikání Písečná 2923/9, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 18973621, za nabídkovou cenu Kč 1.078.0647,00 bez DPH a s lhůtou realizace 60
kalendářních dnů
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Generální opravy vnitřních
vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření v domě P. Lumumby 16, 18, 20,

about:blank
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Ostrava-Zábřeh"
Termín: 29. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Generální
opravy vnitřních vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření v domě P. Lumumby
16, 18, 20, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 04. 09. 2015

1284/31  
110P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení
v ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 45.15 na stavební práce "Oprava sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení
uchazeče:
- TECHSTAIN, s.r.o., se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ: 28633831,
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 45.15 na stavební práce "Oprava sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Miroslav Pytel, s místem podnikání Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu Kč 1.853.046,57 bez DPH, tj. Kč 2.242.186,35 vč. DPH
a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem JAMTEKO GROUP a.s., se sídlem Studentská 659, 735 81 Nový
Bohumín, IČ: 26875829, za nabídkovou cenu Kč 1.886.088,65 bez DPH, tj. Kč 2.282.167,27 vč. DPH a s
lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava sociálního zařízení v ZŠ
Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 28. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava
sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu
Termín: 04. 09. 2015

1285/31  
111P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce oplocení při
ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc.č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě vlastního posouzení nabídek zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 67.15 na stavební
práce "Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy" s
ohledem na Čl. VII. Podmínek výzvy a z důvodu splnění účelu zadávacího řízení, a to zajištění
hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, kdy nabídka uchazeče PTGE OVA s.r.o. v rámci posouzení
nabídek hodnotící komisí byla 5. v pořadí.

1286/31  
112P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna výplní otvorů MŠ
Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 33.15 na stavební práce Výměna výplní otvorů MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení
uchazeče:
- SG STAVBY, s.r.o., se sídlem Oldřichova 247/5, 128 00 Praha-Nusle, doruč. adresa Dolní Tošanovice 22,
739 53 Hnojník, IČ: 02166283,
- Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 7358 81 Starý Bohumín, IČ: 29392918, a
- FENSTAV STAVBY a.s., se sídlem Paskovská 98/47, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 28610938,
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 33.15 na stavební práce "Výměna výplní otvorů MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024,
za nabídkovou cenu Kč 1.011.677,53 bez DPH, tj. Kč 1.224.129,81 vč. DPH, a s lhůtou realizace 19
kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem AD-MAR STAVBY, s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín-

about:blank
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Pudlov, IČ: 27797937, za nabídkovou cenu Kč 1.099.843,38 bez DPH, tj. Kč 1.330.810,49 vč. DPH, a s
lhůtou realizace 27 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna výplní otvorů MŠ Mjr. Nováka
30, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 28. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna výplní
otvorů MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 04. 09. 2015

1287/31  
113P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Exekuční činnost a další činnosti
exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 64.15 na služby "Exekuční činnost a další činnosti exekutora
pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017" na základě důvodů
uvedených hodnotící komisí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a s ohledem na Čl. VII. Podmínek
výzvy z důvodu, že zadavatel obdržel dvě nabídky se shodnou nabídkovou cenou a v podmínkách výzvy
nebyly uvedeny podmínky a pravidla losování
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 64.15 vyplývající z usnesení
Termín: 28. 08. 2015

1288/31  
114P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - zpracování projektové dokumentace
"Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou - zpracování PD"

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 63.15 na služby - zpracování projektové dokumentace
"Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou - zpracování PD" na základě důvodů
uvedených hodnotící komisí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a s ohledem k využití práva
uvedeného v Čl. VII. Podmínek výzvy
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 63.15 vyplývající z usnesení
Termín: 28. 08. 2015

1289/31  
115P

Učebny fyziky a chemie - dílčí část. (stavební část, nábytek)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.  1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/129/2015 ze dne 7.7.2015 se zhotovitelem Martin Kott,
Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín na realizaci VZ 6.15 na dílo „Učebny fyziky a chemie - dílčí část 1.
(stavební část, nábytek)"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu
předmětu díla, a to z důvodu zrušení dodávky 1 ks počítače a neprovádění některých prací a jejich změn.
Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku a snižuje se
konečná cena díla Kč 3.956.309,00 bez DPH na tuto zakázku o částku Kč -30.000,00 bez DPH na částku Kč
3.926.309,00 bez DPH
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/021/129/2015 na realizaci díla „Učebny fyziky a chemie - dílčí část 1. (stavební část, nábytek)"
Termín: 21. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č.  1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/129/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 19. 08. 2015

1290/31  
116

Projednání podnětu Ing. N dle § 16 zákona o obcích

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 31. schůze rady materiál č. 116, týkající se projednání podnětu Ing. N. dle  § 16 zákona o obcích

1291/31  
117

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

about:blank
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- zvyšuje financování na pol. 8115 o 244 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3341, pol. 5169, UZ 11 o 80 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5169, UZ 11 o 64 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5194, UZ 11 o 100 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1292/31  
119

Zajištění domovnické činnosti v DaBF

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění dohody o výkonu domovnické činnosti dle předloženého návrhu
rozhodla

o uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti dle vzorového znění se smluvní odměnou  ve výši  20
Kč/spravovaná bytová jednotka v domě/měsíc, která bude v domech s umístěnou elektronickou požární
signalizací navýšena  o 295 Kč/dům/měsíc, která bude domovníkovi uhrazena formou slevy z nájemného za
pronájem bytu v následujícím kalendářním měsíci, s domovníky pro jednotlivé bytové domy uvedené  v
příloze materiálu, a to za podmínky bezdlužnosti ke dni uzavření dohody o domovnické činnosti, dle
důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dohod o výkonu domovnické činnnosti

1293/31  
120

Žádost o udělení výjimky

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 31. schůze rady materiál č. 120, týkající se žádosti o  udělení výjimky v  zadávání  Zásad pro
zadávání veřejných zakázek pro zajištění stěhování odboru sociálně právní ochrany dětí a části Majetkové
správy Ostrava-Jih dle části druhé, bodu A Zásad.

1294/31  
121P

Varianty - zrušení ZŘ k 2. dílčí části této veřejné zakázky nebo výzva k součinnosti uchazeči
druhému v pořadí (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) -
Fitness park Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit zadávací řízení na 2. dílčí část (Fitness park Ostrava-Dubina, část B1-Pumptrack") podlimitní veřejné
zakázky VZ 38.15 na dodávky "Fitness park Ostrava-Dubina" dle § 84 odst. 2 písm. c) v návaznosti na ust.
§ 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů
uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 38.15 vyplývající z usnesení
Termín: 28. 08. 2015

1295/31  
122P

Výběr nejvhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené zadávací řízení) -
Přírodovědné učebny

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 51.15 na dodávky
"Přírodovědné učebny" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:

u dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika:
- Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26843935, za
nabídkovou cenu Kč 545.918,00 bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava-Kunčičky,
IČ: 25904540, za nabídkovou cenu Kč 629.100,00 bez DPH
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 51.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"
Termín: 04. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Přírodovědné učebny"

about:blank
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Termín: 11. 09. 2015

1296/31  
123P

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 52.15 na dodávky Učebny
fyziky a chemie" a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:

u dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika:
- Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26843935, za
nabídkovou cenu Kč 1.300.764,00 bez DPH,
- jako druhým v pořadí s uchazečem amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava-Kunčičky,
IČ: 25904540, za nabídkovou cenu Kč 1.549.300,00 bez DPH
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 52.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 04. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci dílčí části 2. - ostatní, části A - výpočetní
technika této nadlimitní veřejné zakázky "Učebny fyziky a chemie"
Termín: 11. 09. 2015

1297/31  
124

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

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 207 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121 o 146 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5139 o 41 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5137 o 20 tis. Kč

1298/31  
125

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti pol. 4131 o 3 639 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5331 o 3 942 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1104 o 1 396 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121 o 2 235 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011 o 2 090 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5031 o 522 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5032 o 188 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1299/31  
126

Udělení souhlasu se stavebními úpravami  2. nadzemního podlaží objektu Kpt. Vajdy 3202/6,
Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením prací charakteru technického zhodnocení v maximální výši 567 tis. Kč vč. DPH spočívající ve
stavebních úpravách 2. nadzemního podlaží objektu Kpt. Vajdy 3202/6 v Ostravě - Zábřehu, vypůjčitelem
Majetkovou správou Ostrava - Jih, příspěvkovou organizací, IČ: 66739331, se sídlem Provaznická 1244/62,
Ostrava - Hrabůvka zastoupenou Ing. Danielem Foltýnkem, ředitelem organizace, nákladem vypůjčitele dle
důvodové zprávy
schvaluje

udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními pracemi charakteru
technického zhodnocení v účetnictví vypůjčitele Majetkové správy Ostrava - Jih, příspěvkové organizace,
IČ: 66739331, se sídlem Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka, zastoupené Ing. Danielem Foltýnkem,
ředitelem organizace a to v maximální výši 567 tis. Kč vč. DPH dle důvodové zprávy.

about:blank
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1300/31  
127

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů, ul.
Řadová, Hýlova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat níže uvedené pozemky – předzahrádky tvořící funkční celky s
řadovými rodinnými domy v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví majitelů řadových rodinných domů, za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2 za pozemek – předzahrádku, za podmínky úhrady poměrné částky za zpracování
znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí

ul. Řadová

parc.č. 715/84 ostatní plocha, zeleň o výměře 51 m2, za kupní cenu 15.300 Kč, do vlastnictví:
Ing. Z. H., bytem 700 30 Ostrava – Výškovice

ul. Hýlova
parc.č. 715/135 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
SJM J. a I. S., bytem 700 30 Ostrava – Výškovice

a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu

1301/31  
OR

Ukládací část tajemníkovi úřadu

Rada městského obvodu

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu předložit  radě městského obvodu jmenný seznam  s výší
odstupných a odměn,  které byly vyplaceny vedoucím odborů a oddělení  za období 2013 - 2015.

Termín: 27. 8. 2015

1302/31  
OR

Ukládací část oddělení informační systém

Rada městského obvodu

ukládá

Ing. Romanu Škubalovi, vedoucímu oddělení informační systém zajistit přesměrování odkazů z domény
www.ovajih.info na doménu www.ovajih.cz a zároveň zajistit s tím související přesun dat.

Termín: 30. 9. 2015

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

103P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za II. čtvrtletí r. 2015 ZŠ, p.o., odboru investičního, odboru strategického rozvoje... a
odboru dopravy a komunálních služeb

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2015 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2015 odboru investičního,
- za II. čtvrtletí roku 2015 odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury,
- za II. čtvrtletí roku 2015 odboru dopravy a komunálních služeb,
dle oddílu A 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

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k usnesení č. 1023/27 ze dne 02.07.2015 - Pronájem garáže v bytovém domě na
ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáže č. 5 o výměře 23,81 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

TO Tisková oprava k usnesení č. 1135/29 ze dne 23.07.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 17/014/896/10 ve znění dodatků, uzavřené dne 08.12.2010 na užívání
prostor:
-  o výměře 722,30 m2 v I. a II. NP budovy č.p.  1244 stavba občanského vybavení, která  je součástí
pozemku p.č.st. 1052  zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.  Hrabůvka, na ul. Provaznická 62 v  Ostravě-
Hrabůvce,
- o výměře 214,32 m2 v budově č.p. 1581 stavba  občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st.
2130 zastavěná  plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Alberta Kučery 1,  Ostrava-Hrabůvka
-o výměře 152,83 m2 - unimobuňky bez č.p. na  pozemku parc. č. st 6081 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Zábřeh nad  Odrou, na ulici Tylova, Ostrava-Zábřeh,

II. o ukončení Dohody o užívání prostor  č. 44/032/31/12, uzavřené dne 29.02.2012,  o výměře 875,44 m2
v objektu č.p. 3202 jiná stavba, která je součástí pozemku p.č.st. 3491 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, na ul. Plzeňská 16 ( nově ulice Kpt. Vajdy 3202/6), Ostrava-Zábřeh, za účelem zajištění
činností příspěvkové organizace,

s  Majetkovou správou Ostrava-Jih, příspěvkovou organizací,  IČ: 66739331, se sídlem  Provaznická
1244/62, Ostrava- Hrabůvka, a to dohodou ke dni 31.08.2015,  dle důvodové zprávy

about:blank
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