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about:blank

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 36. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 10. 9. 2015 10:00

(usn. č. 1353/36 - usn. č. 1390/36)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
VZ: RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

15.9.2015 14:39

about:blank

Přehled usnesení 36. schůze Rady městského obvodu, ze dne 10. 9. 2015 10:00
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č. usn.

č.
m.

Název materiálu

1353/36

1.

Dodatečné dědické řízení po zůstaviteli L. K. (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1354/36

2.

Zásady pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1355/36

3.

Zdůvodnění nezbytnosti víceprací u veřejné zakázky (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1356/36

4.

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

1357/36

5.

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

1358/36

6.

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1359/36

7.

Uzavření smlouvy č. 14200233 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v
Ostravě-Zábřehu" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1360/36

8.

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1361/36

9.

Změna odpisového plánu na rok 2015 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace,
jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1362/36

10.

Krátkodobý pronájem přilehlých venkovních prostor objektu na ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

1363/36

11.

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1364/36

12.

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

1365/36

13.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1366/36

14.

Souhlas s umístěním sídla společnosti v prostorách budovy na ul.Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1367/36

15.

Ukončení nájmu bytu dohodou, návazné bydlení, podání výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

1368/36

16.

Veřejná zakázka "Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh" (Markéta Langrová, člen rady)

1369/36

17.

Žádost o revokaci usnesení rady MOb č. 900/22 ze dne 04.06.2015 (Markéta Langrová, člen rady)

1370/36

18.

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1371/36

19.

Souhlas s umístěním stavby, pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1372/36

20.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 225/12 v k.ú. Hrabůvka,
ul. Jubilejní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1373/36

21.

Souhlas se zřízením věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1374/36

22.

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

1375/36

23.

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

1376/36

24.

Záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 243/13 v k.ú. Hrabůvka, ulice Stavbařů a Odborářská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1377/36

25P. Jmenování vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík,
tajemník úřadu)

1378/36

26P. Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1379/36

27P. Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice - dodatek č. 2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1380/36

28P. Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - dodatek č. 3 (Bc. František Dehner, místostarosta)

1381/36

30P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) „Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh” (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

1382/36

31P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1383/36

32P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění skupinové výuky anglického jazyka
a znakového jazyka II. a IV. stupně pro zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené do Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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about:blank

1384/36

34P. Výzva (ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) -zpracování
projektové dokumentace „Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29,
Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1385/36

35P. Výzva (dodávky, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) Fitness park Ostrava-Dubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

1386/36

36P. Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

1387/36

37.

Změny organizačního řádu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

1388/36

38.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k.
ú. Hrabůvka, ul. Mládeže (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1389/36

OR

Změny v komisích rady (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1390/36

OR

Odvolání členů komisí (Ing. Rostislav Hřivňák, člen rady)

nepřijato 33P. 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 odboru OBH (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
staženo
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29P. Oznámení ZŘ (dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Instalace
měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
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1353/36
1

Dodatečné dědické řízení po zůstaviteli L. K.
Rada městského obvodu
nedoporučuje
nabýt majetek nepatrné hodnoty, pozemek par. č. 2692/2 ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú.
Klimkovice, do vlastnictví statutárního města Ostrava se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, a to na
základě důvodové zprávy

1354/36
2

Zásady pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením
Rada městského obvodu
schvaluje
"Zásady pro nakládání s opuštěným hrobovým zařízením" s účinností od 11.09.2015

1355/36
3

Zdůvodnění nezbytnosti víceprací u veřejné zakázky
Rada městského obvodu
schvaluje
více a méně práce veřejné zakázky „Oprava cyklostezky v úseku A. Brože – Zábřeh smyčka v Bělském
Lese“.
souhlasí
s uzavřením Dodatku smlouvy o dílo
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Dodatku smlouvy o dílo

1356/36
4

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny
Rada městského obvodu
souhlasí
s kácením dřevin v rámci stavby " REKO MS Ostrava - Krasnoarmejců" pro investora stavby RWE
Distribuční služby, s.r.o.
6 ks dřevin, na které se vztahuje vydání rozhodnutí o povolení kácení a 6 ks dřevin, které nepodléhají
nutnosti vydání povolení ke kácení. Dřeviny rostou na p.č. 654/69, 654/40, 654/77, 654/74 a 654/73 v k.ú.
Zábřeh n. Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a zmocňuje
podáním žádosti k tomuto kácení společnost Gazprojekt Czech s.r.o., IČ : 28660005 se sídlem: U Vodárny
1855/9, 748 01 Hlučín

1357/36
5

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 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45,
příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 14.700,00 a Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A,
příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 10.736,00 dle předloženého návrhu.

1358/36
6

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih
- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace - věcné dary ve výši Kč 36.906,00 Kč od paní O. G.
a České spořitelny a.s.
- Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace - věcné dary ve výši Kč
139.973,29 od Ostravské univerzity dle důvodové zprávy

1359/36
7

Uzavření smlouvy č. 14200233 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu školky Patrice
Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Smlouvy č. 14200233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České

15.9.2015 14:39

about:blank

republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování projektu “Zateplení objektu školky Patrice
Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu" z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné
využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy
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
“Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých
výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po
dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 4. 8. 2015 pod č. j. 115D222005236/2 uvedené v příloze č.
2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého
materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výše uvedené smlouvy
1360/36
8

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizaci
Rada městského obvodu
neschvaluje
povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20,
příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.

1361/36
9

Změna odpisového plánu na rok 2015 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2015 Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci
dle důvodové zprávy

1362/36
10

Krátkodobý pronájem přilehlých venkovních prostor objektu na ul. Horní 1492, OstravaHrabůvka
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost nájemce prostor coworkingového centra ve II. NP v objektu č.p. 1492 na ul.Horní 55, OstravaHrabůvka, občanského sdružení Institut pro ženy, IČ: 22691006, o krátkodobý pronájem přilehlých
venkovních prostor v II. NP objektu o výměře 40 m2, za jednorázovou úplatu 500 Kč, a to dne 26.09.2015
rozhodla
o uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na den 26.09.2015 na pronájem přilehlých venkovních prostor v II.
NP objektu o výměře 40 m2, v objektu č.p. 1492 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st.
1800/9 v k.ú. Hrabůvka, na ul.Horní 55, Ostrava-Hrabůvka, za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH
nájemci prostor coworkingového centra občanskému sdružení Institut pro ženy, se sídlem Lyskova 564,
Krmelín, IČ: 22691006, dle důvodové zprávy

1363/36
11

Neprodloužení smlouvy k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 43
L. H., Výškovická, Ostrava-Výškovice
trvá
na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

1364/36
12

Prominutí poplatku a úroku z prodlení
Rada městského obvodu
rozhodla
prominout poplatek a úrok z prodlení pí M. Š., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši
100%, tj. 3.468 Kč, dle důvodové zprávy

1365/36
13
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Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu

15.9.2015 14:39

about:blank

rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 83
P. M., U Studia
Čujkovova 17, 1+2, standard, č. b. 5
H. T., Gurťjevova
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 63
F. L., Čujkovova
Průkopnická 5, 1+2, standard, č. b. 7
P. R., Výškovická
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 8
U. J. Na Čtvrti
Volgogradská 149, 1+2, standard, č. b. 11
M. R., U Sportoviště, Ostava-Poruba
Provaznická 32, 0+2, standard, č. b. 16
V. T., Horní
Volgogradská 74, 1+3, standard, č. b. 8
F. L., Lidická, Klimkovice
Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 5
J. K., DiS., Lumírova
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 13
L. T., Gen. Hrušky, Ostrava-Mar. Hory
Dr. Šavrdy 9, 1+3, standard, č. b. 6
H. N., U Studia
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 51
Z. R., Horní 3
2) nevybrat uchazeče na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytu formou
"výběrového řízení - smluvní nájemné za m2" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 15
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 14
P. J., Klimkovická 55, Ostrava-Poruba
1366/36
14

Souhlas s umístěním sídla společnosti v prostorách budovy na ul.Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., se sídlem Horní 288/67,
700 30 Ostrava-Dubina, IČ: 26850176, v pronajatých prostorách I. nadzemního a I. podzemního podlaží
budovy č. p. 459 stavba občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 3152 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Gurťjevova č. or. 11, v Ostravě-Zábřehu, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to po dobu trvání nájemní smlouvy,
dle důvodové zprávy

1367/36
15

Ukončení nájmu bytu dohodou, návazné bydlení, podání výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
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H. R., Oráčova 1 a H. J.,Oráčova 1, č. b. 29
G. P., V. Vlasákové 17, č. b. 22
M. L., Mňukova 24, č. b. 53
P. M., B. Václavka 3, č. b. 6
H. M., Markova 16, č. b. 19
K. J., Letecká 15, č. b. 1
II.
o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 50
I. B.,Čujkovova
III.
o podání výpovědi ze společného nájmu bytu podle ust. § 2291
A. T., Svornosti 43 a A. M., Svornosti 43, č. b. 7
IV.
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Volgogradská 96, 1+2, standard, č. b. 3
S. M., P. Lumumby
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
S. M., P. Lumumby 18, č. b. 13
1368/36
16

Veřejná zakázka "Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/75/15 ze dne 27.5.2015 na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu "Výměna oken v objektu Gurťjevova 11, Ostrava - Zábřeh" se zhotovitelem MEROPS spol. s
r.o., IČ: 25394282, kterým se snižuje cena díla o rozdíl méněprací a víceprací souvisejících s dokončením
díla, v rozsahu dle změnového listu č. 1 za cenu nejvíce přípustnou 1 147 407,75 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava - Jih, k podpisu dodatku č.1
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/75/15 na výše uvedenou zakázku
Termín: 16. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/75/15 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 23. 09. 2015

1369/36
17

Žádost o revokaci usnesení rady MOb č. 900/22 ze dne 04.06.2015
Rada městského obvodu
trvá
na svém usnesení č. 900/22 ze dne 04.06.2015, kterým rozhodla o neprodloužení smlouvy k nájmu bytu,
dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 56
D. P., Čujkovova, Ostrava-Zábřeh

1370/36
18

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/2110/07/Ulr, ze dne 10.3.2008, uzavřenou za
účelem provozování stávajícího prodejního stánku s novinami na části pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti, společnosti EXPAND
SERVICES, s.r.o., IČ 25831879, se sídlem Ignáta Herrmanna 484/26, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, dle
důvodové zprávy
a
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi z nájmu, ve znění přílohy tohoto
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materiálu
1371/36
19

Souhlas s umístěním stavby, pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby vjezdu o výměře 1,6 m x 3 m na části pozemku p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,8 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava
- Jih, manželům J. a A. D., bytem Rodinná, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání vjezdu o výměře
1,6 m x 3 m, s ročním nájemným ve výši 45,- 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

1372/36
20

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 225/12 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Jubilejní
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby – osmi řad zavěšených lodžií o rozměrech 3,74 m x 1,375 m pod názvem „Přístavba
bytového domu Jubilejní 100-106, 700 30 Ostrava-Hrabůvka“ nad povrchem části pozemku p.p.č. 225/12
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní
a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem Jubilejní 100, 102, IČ 277 79 947, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Jubilejní
661/100, PSČ 700 30, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1373/36
21

Souhlas se zřízením věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. Zábřeh nad
Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.p.č. 995/22 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 1005/18 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístěné přeložky
kabelového vedení sítě elektronických komunkací v délce 29,45 bm, v rámci akce "atletická hala Vítkovice,
Rekonstrukce odlehčovací stoky Plzeňská" ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za celkovou úhradu 100,- Kč +
zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v právu mít
umístěno, provozovat a udržovat přeložku kabelového vedení sítě elektronických komunikací v rozsahu
daném geometrickým plánem č.3225-512/2015
rozhodla
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. , IČ: 04084063, se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

1374/36
22

Výpůjčka části pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (mezi pavilony A a B
budovy č.p. 1455)
Rada městského obvodu
rozhodla
vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 635 m² v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr.
Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o., IČ: 277 31 073,
se sídlem Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, za účelem užívání jako zahrada k
mateřské škole, provozované 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

1375/36
23

Výpůjčka části pozemku p.p.č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
vypůjčit část pozemku p.p.č. 654/80 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m² v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
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Ostrava-Jih, Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci, IČ: 731 84 560, se sídlem Ostrava Hrabůvka, Dr. Martínka 1439/4, okres Ostrava-město, PSČ 70030, za účelem umístění restaurační
zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy
tohoto materiálu
1376/36
24

Záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 243/13 v k.ú. Hrabůvka, ulice Stavbařů a Odborářská
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ulice Stavbařů a
ulice Odborářská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle zákresu v situačních snímcích takto:
a) část pozemku o výměře 10,62 m² za účelem výstavby dvou řad lodžií o rozměrech 1,66 x 3,20 m k
bytovému domu č.p. 701, ul. Stavbařů,
b) část pozemku o výměře 9,52 m² za účelem výstavby dvou řad lodžií o rozměrech 1,40 x 3,40 m k
bytovému domu č.p. 607, ul. Odborářská.

1377/36
25P

Jmenování vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
jmenuje
Ing. Kateřinu Bláhovou, vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s
účinností od 1. 10. 2015,
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, toto usnesení.
Termín: 30. 09. 2015

1378/36
26P

Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/135/2015 ze dne 4.8.2015 se zhotovitelem DOR SPORT s.r.o., se sídlem Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice na realizaci VZ 32.15 na stavbu „Rekonstrukce
podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu realizaci
dodatečných prací nutných k dokončení tohoto díla nad rámec SOD. Na základě předloženého položkového
rozpočtu se zvyšuje cena díla o Kč 126.361,10 bez DPH na Kč 932.946,10 bez DPH a prodlužuje se lhůta
realizace o 20 dnů na 80 kalendářních dnů.
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.
4/021/135/2015 na realizaci díla „Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 18. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/135/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 25. 09. 2015

1379/36
27P

Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice - dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/012/2015 na veřejnou zakázku "Pavilon tělocvičny
Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice" se zhotovitelem JVAgro Morava s.r.o., kterým se zvyšuje
konečná cena na tuto zakázku o částku 97 209,97 Kč bez DPH na částku 5 637 930,39 Kč bez DPH a
kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 20 414,09 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.
4/034/012/2015
Termín: 16. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/012/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 15. 09. 2015

1380/36
28P

Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - dodatek č. 3
Rada městského obvodu
rozhodla
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o uzavření dodatku č. 3 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 snižuje konečná
cena na tuto zakázku o částku 60 416,40 Kč bez DPH na částku 12 751 065,63 Kč bez DPH a kterým se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovedení některých prací..
bere na vědomí
snížení částky DPH o 12 687,44 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. 3 ke smlouvě o dílo č.
4/034/004/2015
Termín: 15. 09. 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: 14. 09. 2015
1381/36
30P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - „Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh”
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 74.15 na stavební práce
„Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh" dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1 Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 74.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 10. 2015

1382/36
31P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u
Ostravy“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 82.15 „Rekonstrukce
oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy” dle § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím
zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
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2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 82.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 24. 11. 2015
1383/36
32P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění skupinové výuky
anglického jazyka a znakového jazyka II. a IV. stupně pro zaměstnance Statutárního města
Ostrava zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 76.15 na služby "Zajištění
skupinové výuky anglického jazyka a znakového jazyka II. a IV. stupně pro zaměstnance Statutárního
města Ostrava zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
- členové:
1. Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
2. Ivana Taldíková, referát vzdělávání a sekretariát tajemníka
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- náhradníci členů:
1. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
2. Emilie Valová, referát personální a platový
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá
odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury prověřit, zda by do budoucna nešly
získat externí zdroje pro tyto účely.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 76.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 29. 10. 2015

1384/36
34P

Výzva (ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)
-zpracování projektové dokumentace „Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou
službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 80.15 na zpracování projektové
dokumentace „Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29, OstravaHrabůvka“ dle § 25 v návaznosti na § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
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1.
2.
3.
4.
5.

Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 80.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 10. 11. 2015
1385/36
35P

Výzva (dodávky, ZPŘ dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Fitness park Ostrava-Dubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 84.15 na dodávky "Fitness park OstravaDubina: část 2 - objekt - B1 Pumptrack“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
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, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 84.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 11. 2015

1386/36
36P

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 ze dne 3. 2. 2015 se zhotovitelem INTOZA
s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky na realizaci VZ 76.14 na stavbu „Zateplení
ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a
změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací
nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku a snižuje se konečná cena díla 32.522.905,- Kč bez DPH na tuto
zakázku o částku -2.259.233,- Kč bez DPH na částku 30.263.672,- Kč bez DPH a prodloužení lhůty
realizace ze 180 kalendářních dnů na 200 kalendářních dnů.
bere na vědomí
snížení částky DPH o -474.439,- Kč na 6.355.371,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá
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Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č.
4/034/039/2014 na realizaci „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"
Termín: 23. 09. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 18. 09. 2015
1387/36
37

Změny organizačního řádu
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení rady městského obvodu č. 1141/29 ze dne 23. 7. 2015, s účinností od 15. 9. 2015,
schvaluje
zrušení odboru vnitřních věcí dnem 14. 9. 2015,
schvaluje
zřízení odboru hospodářské správy s počtem funkčních míst 16, které se člení na oddělení hospodářské
správy a oddělení informační systém, přičemž stávající oddělení hospodářské správy odboru vnitřních věcí
se začleňuje do nově zřízeného odboru jako oddělení hospodářské správy a stávající samostatné oddělení
informační systém se začleňuje do nově zřízeného odboru jako oddělení informačního systému, to vše
dnem 15. 9. 2015,
schvaluje
zřízení odboru správních činností s počtem funkčních míst 22, a to dnem 15. 9. 2015
schvaluje
změny v Organizačním řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 1, 2 a 3 dle předloženého
návrhu s účinností od 15. 9. 2015.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Termín: 15. 09. 2015

1388/36
38

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemky v k. ú. Hrabůvka, ul. Mládeže
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní a kanalizační přípojky pod názvem „Vodovodní a kanal.
přípojka pro BD-6 BJ, k.ú. Hrabůvka, ul. Mládeže č.p. 539/5, parc.č.st. 504“ v celkové délce cca 41 bm pod
povrchem částí pozemků p.p.č. 234/2 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 236/10 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 234/2 ostatní
plocha, zeleň a p.p.č. 236/10 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, za účelem umístění
vodovodní a kanalizační přípojky v celkové délce cca 41 bm pod názvem stavby „Vodovodní a kanal.
přípojka pro BD-6 BJ, k.ú. Hrabůvka, ul. Mládeže č.p. 539/5, parc.č.st. 504“ ve prospěch:
• jednotky č. 539/1, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 9449/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti
9449/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví J. B., bytem Mládeže, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,
• jednotky č. 539/2, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 9483/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti
9483/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví R. K. a PhDr. Mgr. M. K., oba bytem Mládeže, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,
• jednotky č. 539/3, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 9706/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti
9706/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví M. J. a Mgr. D. J., oba bytem Mládeže, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,
• jednotky č. 539/4, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 9628/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti
9628/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví J. H. a V. H., oba bytem Mládeže, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,
• jednotky č. 539/5, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 9530/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti
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9530/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví D. J. a J. J., oba bytem Mládeže, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,
• jednotky č. 539/6, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří, spoluvlastnického podílu o velikosti 9615/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti
9615/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví L. K., bytem Mládeže, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,
za úhradu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní a kanalizační přípojky.
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.9.2017 uzavřít s vlastníky všech bytových jednotek v
bytovém domě č.p. 539 stojícím na pozemku p.č.st. 504 zastavěná plocha a nádvoří, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu v rozsahu
dle předloženého návrhu, za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace)
budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a komunálních služeb
1389/36
OR

Změny v komisích rady
Rada městského obvodu
odvolává
Mgr. Jana Dohnala z členství v komisi majetkové a v komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku ke dni 10. 9. 2015
jmenuje
Ing. Janu Machovou členkou majetkové komise s účinností od 11. 9. 2015

1390/36
OR

Odvolání členů komisí
Rada městského obvodu
odvolává
- PaedDr. Ivonu Klímovou z členství v komisi kulturní a školské ke dni 10. 9. 2015
- pana Zdeňka Hübnera z členství v komisi majetkové ke dni 10. 9. 2015
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
33P

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 odboru OBH
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 odboru bytového a ostatního hospodářství,
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
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