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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 40. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 8. 10. 2015 11:00

(usn. č. 1473/40 - usn. č. 1549/40)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

14.10.2015 8:55

about:blank

Přehled usnesení 40. schůze Rady městského obvodu, ze dne 8. 10. 2015 11:00
č. usn.
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č.
m.

Název materiálu

1473/40 1.

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 a návrh harmonogramu
prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1474/40 2.

Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

1475/40 3.

Návrh na podání žádosti o dotaci z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016
financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1476/40 4.

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

1477/40 5.

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně v lokalitě číslo 1 a 2 (Věra Válková,
místostarostka)

1478/40 6.

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

1479/40 7.

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Bc. František Dehner, místostarosta)

1480/40 8.

Souhlas se zapojením příspěvkových organizací do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava
(Bc. František Dehner, místostarosta)

1481/40 9.

Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

1482/40 10.

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Bc. František Dehner, místostarosta)

1483/40 11.

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro rok 2016 na sdruženou službu
dodávky zemního plynu a sdruženou službu dodávky elektrické energie v napěťové hladině NN a VN (nízké
napětí a vysoké napětí). (Markéta Langrová, člen rady)

1484/40 12.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1485/40 13.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1486/40 14.

Souhlas s podnájmem v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

1487/40 15.

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Markéta Langrová, člen rady)

1488/40 16.

Udělení výjimky pro uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti v DaBF (Markéta Langrová, člen rady)

1489/40 17.

Ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v bytovém domě na ul. B. Četyny 2, O.-Bělský Les, zveřejnění
záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

1490/40 18.

Ukončení nájmu garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 51, O.-Dubina, zveřejnění záměru na
pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

1491/40 19.

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

1492/40 20.

Uzavření smlouvy k nájmu bytu v nebytovém objektu na ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

1493/40 21.

Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1494/40 22.

Uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení, pronájem bytu, ukončení
nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

1495/40 23.

Uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti v DaBF (Markéta Langrová, člen rady)

1496/40 24.

Výpůjčka prostor - jídelny v objektu na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce (Markéta Langrová, člen
rady)

1497/40 25.

Změna nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v budově na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les
(Markéta Langrová, člen rady)

1498/40 26.

Zveřejnění záměru na výpůjčku terasy u objektu č.pop. 1330 na ul. Mitušova 4, Ostrava - Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

1499/40 27.

Zveřejnění záměru na změnu Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o právu provést stavbu
prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Průkopnická 2a, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1500/40 28.

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1501/40 29.

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 71,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul.
Svatoplukova“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1502/40 30.

Pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 120 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Pavlovova - Rudná“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1503/40 31.

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

1504/40 32.

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)
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1505/40 33.

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)

1506/40 34.

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)

1507/40 35.

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

1508/40 36.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bastlova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1509/40 37.

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Ovocná (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1510/40 38.

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

1511/40 39.

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

1512/40 40.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na část pozemku
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1513/40 41.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Studia (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1514/40 42.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1515/40 43.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 215/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1516/40 44.

Ukončení smlouvy o nájmu pozemků a záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Pavlovova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1517/40 45.

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1518/40 46.

Záměr na pronájmy krytých stání v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1519/40 47.

Záměry na pronájmy krytých stání v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1520/40 48.

Změna podmínek nájemní smlouvy k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1521/40 49.

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

1522/40 50.

Zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou a k.ú. Hrabůvka (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1523/40 51.

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

1524/40 52.

Odpis pohledávky (Bc. Martin Bednář, starosta)

1525/40 53.

Odpis pohledávky (Bc. Martin Bednář, starosta)

1526/40 54.

Odpis pohledávky (Bc. Martin Bednář, starosta)

1527/40 55.

Odpis pohledávky za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

1528/40 56.

Žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

1529/40 57.

Žádost Ing. J. S. o splátky dluhu (Bc. Martin Bednář, starosta)

1530/40 58.

Vyjádření k povinnému čipování psů (Bc. Martin Bednář, starosta)

1531/40 59.

Odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1532/40 60P. Přírodovědné učebny - dílčí část 2. (Bc. František Dehner, místostarosta)
1533/40 61P. Učebny fyziky a chemie - dílčí část. (stavební část, nábytek) (Bc. František Dehner, místostarosta)
1534/40 62P. GO střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 OstravaBělský Les dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta)
1535/40 63P. Vybudování vytápění a rozvodu teplé vody Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1 (Bc. František
Dehner, místostarosta)
1536/40 64P. Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)
1537/40 65P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) "Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1538/40 66P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO vodoinstalace v bytovém domě
Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1539/40 67P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení štítových zdí MŠ Mjr.
Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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1540/40 68P. Předběžné oznámení zadavatele dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů
"Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou - byty" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)
1541/40 69P. Variantní řešení - dle zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III. Zásad) - Zimní údržba místních
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území Městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2016 –
2018 vč. čištění MK, lokality1,2,4,5. (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1542/40 70P. Varianty - Zpráva komise (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.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1543/40 71P. Varianty elektronické aukce (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Nákup myček pro příspěvkové
organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s. (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1544/40 72P. Zpráva komise - na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným
domkům vč. uličních vpustí” (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1545/40 73P. Zrušení VZ 78.15 na zpracování projektové dokumentace „Parkoviště a předprostor objektu na ul.
Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1546/40 74.

Jmenování komise pro vyhodnocení výběrového řízení na místo ředitele Technických služeb Ostrava - Jih,
příspěvkové organizace (Věra Válková, místostarostka)

1547/40 75.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Hulvácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1548/40 76P. Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu na "Výběr provozovatele Sportovního centra Dubina"
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
1549/40 77.
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1473/40
1

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 a návrh
harmonogramu prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2016
Rada městského obvodu
bere na vědomí
metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016
schvaluje
harmonogram postupu prací na návrhu rozpočtu m.o. Ostrava-Jih pro rok 2016

1474/40
2

Žádost o poskytnutí zápůjčky ze Sociálního fondu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost paní O. K., zaměstnankyně Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih o poskytnutí zápůjčky na řešení tíživé životní situace z prostředků Sociálního fondu,
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit poskytnutí zápůjčky na řešení tíživé životní situace z prostředků
Sociálního fondu paní Olze Kopuleté, zaměstnankyně Statutárního města Ostravy zařazené do Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih.

1475/40
3

Návrh na podání žádosti o dotaci z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2016 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu
Rada městského obvodu
souhlasí
s podáním žádosti z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kap.
313 - MPSV státního rozpočtu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti z programu na podporu
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu.

1476/40
4

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 77
H. V., trvale bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

1477/40
5

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně v lokalitě číslo 1 a 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě číslo 4/031/104/15 a ke smlouvě číslo 4/031/105/15 na údržbu
veřejné zeleně v lokalitě číslo 1 a 2, dochází pouze ke změně v označení zhotovitele v záhlaví smlouvy
ukládá
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě 4/031/104/15 a
smlouvě č. 4/031/105/15
Termín: 15.10.2015
vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na údržbu veřejné zeleně číslo 4/031/104/15 a smlouvě číslo
4/031/105/15
Termín 14.10.2015
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit odpovědnost za pochybení při uzavření původní smlouvy

1478/40
6

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
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s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2015/2016 dle předloženého návrhu.
1479/40
7

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 Základní školou a mateřskou
školou MUDr. Emílie Lukášové, Klegova 29, příspěvkovou organizací, se sídlem Klegova 1169/29, Ostrava Hrabůvka, IČ 70978361 a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ 02414368 na těchto odběrných místech:
- odběrné místo Základní škola na ulici Klegova 1169/29, Ostrava-Hrabůvka
- odběrné místo Školní jídelna na ulici Klegova 1623/29a, Ostrava - Hrabůvka
- odběrné místo Mateřská škola na ulici Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava - Hrabůvka
dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv.

1480/40
8

Souhlas se zapojením příspěvkových organizací do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
ORP Ostrava
Rada městského obvodu
souhlasí
se zapojením níže uvedených příspěvkových organizací do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP
Ostrava
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace dle důvodové zprávy

1481/40
9

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-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

1482/40
10

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním sídla spolku "Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova", Chrjukinova
1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 266 23 633 na Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizaci a "Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2,
příspěvková organizace", Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 266 82 061 na Základní škole
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci
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about:blank

1483/40
11

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro rok 2016 na sdruženou
službu dodávky zemního plynu a sdruženou službu dodávky elektrické energie v napěťové
hladině NN a VN (nízké napětí a vysoké napětí).
Rada městského obvodu
bere na vědomí
oznámení zadavatele statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky
1) na sdruženou službu dodávky zemního plynu na období od 1.1.2016 do 31.12.2016 pro městský obvod
Ostrava - Jih a výzvu k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s uchazečem pro
část I. veřejné zakázky (maloodběr do 630 MWh/rok) společnosti Europe Easy Energy a.s., IČ 28603001, se
sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78.
2) na sdruženou službu dodávky elektrické energie z hladiny vysokého napětí (dále jen VN) na období od
1.1.2016 do 31.12.2016 pro městský obvod Ostrava - Jih a výzvu k uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektrické energie z hladiny VN s uchazečem pro část I. veřejné zakázky společnosti
Amper Market, a.s., IČ 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00.
3) na sdruženou službu dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí (dále jen NN) na období od
1.1.2016 do 31.12.2016 pro městský obvod Ostrava - Jih a výzvu k uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektrické energie z hladiny NN s uchazečem pro část II. veřejné zakázky společnosti
ENWOX ENERGY s.r.o., IČ 02639564, se sídlem Denisova 639/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv.

1484/40
12

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Klegova 21, 1+2, standard, č. b. 10
Ing. D. J., Ostrava-Hrabůvka a D. K., Ostrava-Hrabůvka

1485/40
13

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 75
Š. M., Horní 3
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 2
Ž. D., Pavlovova
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 11
D. H., Horní 3
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 18
W. M., Mírové nám., Hlučín
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 46
H. H., Pavlovova
Edisonova 5, 1+1, standard, č. b. 4
B. I., Provaznická
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 52
H. R., Jiskřiček 7
Čujkovova 29, 0+1, standard, č. b. 85
S. J., Proskovická
Jižní 9, 1+2, standard, č. b. 11
R. J., Gončarovova
Svornosti 3, 1+2, standard, č. b. 11
P. P., Čujkovova a P. D., Čujkovova
V. Vlasákové 17,1+3, standard, č. b. 8
Bc. B. L., B. Četyny
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Volgogradská 147, 1+4, standard, č. b. 1
P. O., Jižní
Provaznická 32, 1+3, standard, č. b. 21
V. L., Rodinná a V. T., Rodinná
Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 10
K. Z., Lumírova
J. Škody 1, 1+3, standard, č. b. 32
R. D., U Společenského domu, Vratimov a R. M., V. Košaře
J. Škody 1, 1+3, standard, č. b. 7
S. D., M. Fialy
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
P. P., Čujkovova a P. D., Čujkovova
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 1
L. E., Oráčova
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k části
dluhu o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Dr. Šavrdy 19, 0+2, standard, č. b. 9
N. D., Horní 3
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
1486/40
14

Souhlas s podnájmem v prostorách budovy na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu s podnájmem prostor klubovny (místnosti 6a) v budově č. p. 1556 stavba občanské
vybavenosti ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Na
Mýtě č. or. 10, v Ostravě-Hrabůvce, která je součástí pozemku parc. č. st. 1967 v k.ú. Hrabůvka, pro Mgr.
Jana Hauerlanda, Vedrovice 87671, IČ: 62849042, za účelem provozování rekvalifikačních kurzů pro úřad
práce, maximálně však po dobu trvání nájemního vztahu nájemce - TOM ČR, 4316 Průzkumník-Jih a za
stejných podmínek, jaké má nájemce sjednány v nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy
bere na vědomí
přehled podnájemních souhlasů vydaných radou městského obvodu k užívání prostor v objektu č.p. 1556,
který je součástí pozemku p.č.st. 1967 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Na Mýtě 10 v
Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy

1487/40
15

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 Technickými službami Ostrava Jih, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh, IČ 66739331 a společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 02414368 na
odběrném místě Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

1488/40
16
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Udělení výjimky pro uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti v DaBF
Rada městského obvodu
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about:blank

rozhodla
o udělení výjimky pro uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti s níže uvedenými domovníky, kdy
smluvní odměna uhrazená domovníkovi formou slevy z nájemného za pronájem bytu v následujícím
kalendářním měsíci bude ve výši měsíčního předpisu nájemného za započitatelnou plochu bytu bez
nájemného za zařizovací předměty, a to za podmínky bezdlužnosti na nájmu bytu ke dni uzavření dohody
o domovnické činnosti dle důvodové zprávy
- p. M. S., nájemce bytu na ul. Čujkovova, O.-Zábřeh, měsíční předpis nájemného 1449 Kč
- p. A. K., nájemce bytu na ul. Výškovická, O.-Výškovice, měsíční předpis nájemného 1465 Kč
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu dohod o výkonu domovnické činnosti dle schváleného znění pod č.
usn. 1469/39 ze dne 24.09.2015
1489/40
17

Ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v bytovém domě na ul. B. Četyny 2, O.-Bělský Les,
zveřejnění záměru na pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání o výměře 26,27 m2 v bytovém domě č.p 930 na ul.
Bohumíra Četyny č.or. 2 v Ostravě-Bělském Lese, který je součástí pozemku parc. č. st. 130 v k.ú. Dubina,
podanou dne 27.07.2015 panem Romanem Mahovským, Včelínek 414/5a, Ostrava-Hošťálkovice, IČ:
41081064
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem prostor o výměře 26,27 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 930 na ul. B. Četyny č. or. 2 v OstravěBělském Lese, který je součástí pozemku parc. č. st. 130 v k.ú. Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 500 Kč/m2/rok, bez určení účelu užívání

1490/40
18

Ukončení nájmu garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 51, O.-Dubina, zveřejnění
záměru na pronájem
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o ukončení nájmu garážového stání č. 5 v bytovém domě č.p. 273 na ul. Františka Formana č. or. 51 v
Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. st. 71/118 v k.ú. Dubina, dohodou ke dni 31.10.2015 s
nájemcem panem Z. V., bytem Jana Škody, Ostrava-Dubina
II. o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garážového stání č. 5 v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 273 na ul. Františka
Formana č. or. 51 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. st. 71/118 v k.ú. Dubina, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH za účelem
užívání jako garážové stání motorového vozidla

1491/40
19

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Provaznická 32, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru
na pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu garáže č. 1 v bytovém domě č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or. 32, Ostrava-Hrabůvka,
který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, podanou dne 17.08.2015 nájemcem
společností Ingesta spol. s.r.o., zastoupenou jednatelem Ing. Tomášem Karpalou
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem volného prostoru - garáže č. 1 o velikosti 28,30 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, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší měsíčního nájemného 1.325,- Kč vč. DPH za
účelem garážování motorového vozidla

1492/40
20

Uzavření smlouvy k nájmu bytu v nebytovém objektu na ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu o vel. 1+3, standard, v nebytovém objektu na ul. Mjr. Nováka 34 v
Ostravě-Hrabůvce s p. R. B., Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka, na dobu určitou - 12 měsíců, s účinností od
08.10.2015, dle důvodové zprávy

1493/40
21

Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
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I.
Svornosti 49, 1+4, standard, č. b. 6
P. V., Svornosti, Ostrava-Zábřeh
II.
B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 29
D. Ž., B. Četyny, Ostrava-Bělský Les
1494/40
22

Uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení, pronájem bytu,
ukončení nájmu bytu dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dle důvodové zprávy
Š. N., Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 19
II.
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 44
K. M., Čujkovova
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
K. M., Čujkovova 31, č. b. 22
III.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
L. M., Volgogradská 90 a L. J., Volgogradská 90,
S. M., V. Košaře 5 a S. V.,V. Košaře 5,
Š. M., Horymírova 123,
P. R., B. Václavka 21,
IV.
1) o pronájmu bytu na dobu nerčitou dle důvodové zprávy
Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 42
M. M., Čujkovova
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
M. M., Čujkovova 9, č. b. 7

1495/40
23

Uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti v DaBF
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti dle vzorového znění se smluvní odměnou ve výši 20
Kč/spravovaná bytová jednotka v domě/měsíc s panem V. W., nájemcem v bytovém domě na ul. Stadická
v Ostravě-Hrabůvce, která bude domovníkovi vyplacena formou slevy z nájemného za pronájem bytu v
následujícím kalendářním měsíci, a to za podmínky bezdlužnosti ke dni uzavření dohody o domovnické
činnosti, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu dohody o výkonu domovnické činnosti

1496/40
24

Výpůjčka prostor - jídelny v objektu na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o výpůjčce 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, panu P. D., bytem Holasova,OstravaHrabůvka, za účelem cvičení seniorů s možností využití venkovních prvků, každou středu od 08:45 09:45 hodin, na dobu určitou od 01.11.2015 do 30.06.2016, ve znění přílohy tohoto materiálu
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1497/40
25

Změna nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání v budově na ul. B. Četyny 978/19,
O.-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
změnit nájemní smlouvu č. 2/b/032/812/98 ze dne 02.12.1998 ve znění dodatků, uzavřenou na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, na pronájem 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, o celkové výměře 519,91 m2, stávajícímu nájemci společnosti JG Centrum, s.r.o.,
se sídlem B. Četyny 978/19 v Ostravě-Bělském Lese, IČ: 25353292, s účelem užívání jako provozovna
holičství, kadeřnictví, kosmetiky a cukrárny, a to z důvodu rekoloaudování a následné změny výše
nájemného níže uvedených prostor a doplnění o ustanovení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb, občanský
zákoník v platném znění:
1. NP

sklad zařízení

2. NP:
kancelář
příruční sklad
příruční sklad
sklad nábytku
sklad prádla

o výměře 26,85 m2
o výměře 33,05 m2
o výměře 5,45 m2
o výměře 3,62 m2
o výměře 11,74 m2
o výměře 7,50 m2

s výší nájemného 100 Kč/m2/rok

s výší nájemného 500 Kč/m2/rok
s výší nájemného 100 Kč/m2/rok
s výší nájemného 100 Kč/m2/rok
s výší nájemného 100 Kč/m2/rok
s výší nájemného 100 Kč/m2/rok

a uzavřít dodatek k předmětné nájemní smlouvě ve znění přílohy tohoto materiálu
1498/40
26

Zveřejnění záměru na výpůjčku terasy u objektu č.pop. 1330 na ul. Mitušova 4, Ostrava Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na výpůjčku zastřešené terasy s nízkým zábradlím, přiléhající ke stěně budovy č.pop.
1330, která je součástí pozemku p.č.st. 1387 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mitušova
č. or. 4, Ostrava-Hrabůvka, o výměře 55,17 m2, za účelem podpory sociálně terapeutických aktivit pro
osoby se zdravotním postižením, dle důvodové zprávy

1499/40
27

Zveřejnění záměru na změnu Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o právu provést
stavbu prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Průkopnická 2a, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost pana Ing. Ivo Nováka, jednalele společnosti Passion-hry s.r.o. ze dne 22.09.2015
rozhodla
o zveřejnění záměru na změnu Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o právu provést stavbu ze
dne 31.07.2015 na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 55 m2 v budově č.p. 2690 občanská
vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 4193 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Průkopnická 2a v
Ostravě-Zábřehu, s výší nájemného 800 Kč/m2/rok, z účelu užívání jako večerky na centrum šipkového
sportu a pivního baru, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

1500/40
28

Žádost 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
P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 46
E. P., P. Lumumby, Ostrava-Zábřeh

1501/40
29

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 71,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „ ul. Svatoplukova“
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 71,5 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části
pozemku jako zahrádky č. 5 v lokalitě "ul. Svatoplukova" paní S. B., bytem Svatoplukova, Ostrava Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 787 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

1502/40
30

Pronájem části pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 120 m² v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná“
Rada městského obvodu
rozhodla
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pronajmout část pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o celkové výměře 120m², v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrádky č. 1 paní O. B., bytem Volgogradská,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 320 Kč ročně na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.
1503/40
31

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:
1)pozemek p.č.st. 969, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova, paní B. H., bytem
Závodní, Ostrava-Hrabůvka
2)část pozemku p.č.st. 2957/1, zast. pl. o výměře 8,76 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 1469/37724 příslušejícího k jednotce č. 20/578 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova, VDI METROS, výrobní družstvo invalidů, IČ 25864611, se sídlem U Studia 2654/33, OstravaZábřeh
3)část pozemku p.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 10,42 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 845/19297 příslušejícího k jednotce č. 3/99 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
manželům Ing. T. T., bytem Jičínská, Ostrava-Výškovice a Ing. T. T., bytem Staříč, 739 43 Staříč
4)část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 16,94 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 1404/42765 příslušejícího k jednotce č. 24/679 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova, panu J. K., bytem Starobělská, Ostrava-Zábřeh
5)pozemek p.č.st. 3601, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu R.
O., bytem Srbská, Ostrava-Výškovice
6)pozemek p.č.st. 3759, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní Mgr.
J. T., bytem Krasnoarmejců, Ostrava-Zábřeh
a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

1504/40
32

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
pronajmout pozemek 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, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou paní M. F., bytem Svornosti, Ostrava - Zábřeh, za cenu 11
Kč/m²/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou ve znění přílohy tohoto materiálu.

1505/40
33

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
pronajmout pozemek 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 stavbou zahradní chatky panu M. Š. a paní M. Ch., bytem Horní,
Ostrava - Hrabůvka, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 132 Kč ročně na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

1506/40
34

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
pronajmout pozemek 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 stavbou zahradní chatky panu J. V., bytem Jugoslávská, Ostrava Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 154 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

1507/40
35

Souhlas s umístěním stavby a pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby již umístěné zpevněné plochy a oplocení umístěného v rámci stavby „Oplocení u
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rodinného domu č.p. 3173“ na části pozemku p.p.č. 1023/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
44 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený
městskému obvodu Ostrava - Jih, dle situačního zákresu
a
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 1023/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Kapitolní, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava Jih, manželům J. a B. M., oba bytem Kapitolní, Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání zpevněných ploch a
umístění oplocení, 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
1508/40
36

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bastlova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby „Oprava vodovodu v Zábřehu, ul. Bastlova“ na částech pozemků p.p.č. 566/27 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 566/28 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 566/139 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bastlova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1509/40
37

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Ovocná
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby „Oprava vodovodu v Zábřehu, ul. Ovocná“ na částech pozemků p.p.č. 566/139 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 566/180 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 566/183 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ovocná, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1510/40
38

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bolotova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - instalace dvou řad závěsných balkonů o výměře 3,6 m x 1,5 m k bytovému domu
č.p. 1770 nad povrchem částí pozemku p.p.č. 654/53 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bolotova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít s Bytovým družstvem Bolotova 3, IČ 27793613, se sídlem Bolotova 1770/3, Zábřeh, 700 30
Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1511/40
39

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 včetně umístění pojistkové
skříně a přípojné skříně v rámci akce „Ostrava 927, Szturc, NNk“, v celkové délce cca 48 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 48 bm včetně umístění pojistkové skříně a přípojné skříně v rámci akce „Ostrava 927, Szturc, 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 úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přípojky NN 0,4 kV,
za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění pojistkové skříně a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná
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sazba DPH za umístění přípojné skříně
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
pojistkové skříně a přípojné skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV vč. umístění pojistkové skříně a přípojné skříně - společností ČEZ
Distribuce, a.s., 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
1512/40
40

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
část pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně umístění
pojistkového pilíře v rámci akce „Ostrava 3698, Černocký, NNk“, v celkové délce cca 18 bm, na části
pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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 18 bm včetně umístění pojistkového pilíře v rámci akce „Ostrava 3698, Černocký, 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 úplatu 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 pojistkového 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
pojistkového pilíře, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV vč. umístění pojistkového pilíře - společností ČEZ Distribuce, a.s.,
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

1513/40
41

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby zemní kabelové přípojky NN pod názvem stavby „Ostrava, 732/8
Hydrodynamic, NNk“ v délce cca 6 bm na části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní
plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemní kabelové přípojky NN pod názvem
stavby „Ostrava, 732/8 Hydrodynamic, NNk“ v délce cca 6 bm, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 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 zemní kabelové přípojky NN, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2017 uzavřít s vlastníkem stavby - společností
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

1514/40
42

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
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556/103 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2, dle geometrického plánu č. 2857-141/2011
ze dne 21.12.2011 oddělené a nově označené jako p.p.č. 556/150 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. U Mostu, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih
1515/40
43

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 215/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
p.p.č. 215/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 360 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekreačního využití
jako zahrada a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část
pozemku

1516/40
44

Ukončení smlouvy o nájmu pozemků a záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul.
Pavlovova
Rada městského obvodu
rozhodla
a) ukončit Smlouvu o nájmu pozemků č. R 028/07-DU ze dne 11.6.2007, uzavřenou se společností P A C,
spol. s r.o., IČ 42865077, Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na základě které užívá
pozemky st.p.č. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1198 m2, st.p.č. 4034 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 169 m2, st.p.č. 6190 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 a část p.p.č. 612/14
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 898 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, dohodou dnem 15.7.2015
a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu
b) o záměru na pronájem pozemků st.p.č. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1198 m2, st.p.č.
4034 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2, st.p.č. 6190 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemků pod stavbami, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

1517/40
45

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou:
1)část pozemku p.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 18,20 m2 (celková výměra 516 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího k jednotce 24/673 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
2)pozemek p.č.st. 3714, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

1518/40
46

Záměr na pronájmy krytých stání v parkovacích objektech
Rada městského obvodu
rozhodla
1) o záměru na pronájem krytého stání č. 46 v PO 33, ul. Vl. Vlasákové, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. 121/9 o výměře 1052
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
2) o záměru na pronájem krytého stání č. 10 v PO 31, ul. B. Četyny, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. 162 o výměře 1847 m2,
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
3) o záměru na pronájem krytého stání č. 49 v PO 41, ul. B. Václavka, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. 199 o výměře 1095 m2,
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH

1519/40
47

Záměry na pronájmy krytých stání v parkovacích objektech
Rada městského obvodu
rozhodla
1)o záměrech na pronájem krytých stání č. 1, 2, 4, 8, 10, 13,14,15,17,18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 35,
37, 42, 44, 47,48,49,53,56,57,58,59,60,62 v PO 01 ul. Fr. Formana, umístěných v podzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.110/58 o výměře 1705
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorových vozidel, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
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2) o záměru na pronájem krytých stání č. 1,5,10,12,15,19,24,29,31,36,37 v PO 32, ul. Vl. Vlasákové,
umístěných v podzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí
pozemku parc. 121/8 o výměře 1059 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorových
vozidel, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH
3) o záměru na pronájem krytých stání č. 1,2,8,12,14,16,19/2,20, 24,26,30,32,39,41,41/2 v PO 33, ul. Vl.
Vlasákové, umístěných v podzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc. 121/9 o výměře 1052 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování
motorových vozidel, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného
800,- Kč měsíčně vč. DPH
4) o záměru na pronájem krytých stání č. 1,4,5,6,8, 12,13, 15,17,19/1,20,22,30,33,35,36,40,41,41/1,41/2
a 9/1 umístěných v podzemním podlaží a krytých stání č. 43, 46 a 60/2 umístěných v nadzemním podlaží v
PO 41, ul. B. Václavka, budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.
199 o výměře 1095 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorových vozidel, na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
5) o záměru na pronájem krytých stání č. 1,5,9,10,11,13,15,16,18,19/2,20,26,27,28,31,33,37,41/2
umístěných v podzemním podlaží a krytých stání č. 58,69,81 umístěných v nadzemním podlaží v PO 42, ul.
B. Václavka, budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. 177 o
výměře 1104 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorových vozidel, na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
6) o záměru na pronájem krytých stání č. 15/1 a 40/1 umístěných v podzemním podlaží v PO 51, ul. L.
Hosáka, budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. 199 o výměře
225 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorových vozidel, na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
1520/40
48

Změna podmínek nájemní smlouvy k pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít s FC OSTRAVA-JIH, z.s., se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 5 ke
Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/754/03 ze dne 9.7.2003 ve znění přílohy tohoto materiálu, na
základě kterého se mění doba trvání nájmu pozemku p.p.č. 654/223 ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha o výměře 7.810 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, na dobu určitou do 31.12.2034

1521/40
49

Zřízení 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. 1095/18 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č.1236/3 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem umístěné přeložky kabelového vedení sítě elektroníckých komunikací v rámci akce
"Rekonstrukce nástupišť Kino Luna" ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:
04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, za jednorázovou úhradu 500,- Kč +
zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr přeložky kabelového vedení sítě elektronických
komunikací. Celková úhrada včetně zákonné sazby DPH činí 14.520,- Kč.
Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem vkladu práva do katastru
nemovitostí a obsah věcného břemene spočívá v právu mít umístěno, provozovat a udržovat přeložku
kabelového vedení sítě elektronických komunikací v rozsahu daném geometrickým plánem
č.3251-645/2015
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

1522/40
50

Zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou a k.ú.
Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
doplnit úplatu za zřízení věcného břemene 300,- Kč/bm sjednanou na základě Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu č. 37/014/1330/08/Bie ze dne
11.11.2008 o zákonem stanovenou výši 21%DPH.
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky st.p.č. 313 zastavěná plocha a nádvoří a st.p.č. 316
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrabůvka,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava - Jih za účelem uložení horkovodní přípojky v délce 2m pro společnost Veolia Energie ČR,
a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, za úplatu 500,- Kč/za každý i započatý
běžný metr + zákonná sazba DPH, tj. za celkovou úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neručitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
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umístění a užívání horkovodní přípojky pro zásobování HPS teplem, dále právo oprávněného vstupovat a
vjíždět na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami,
provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodní přípojky a to vše v rozsahu vyznačeném
geometrickým plánem č. 1128-89/2009
rozhodla
uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava, Moravská
Ostrava Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
1523/40
51

Odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím po zemřelém
p. Z. B., ve výši 34 775,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného vyúčtování služeb, nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu v domě č. na ul. Zimmlerova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 970,00 Kč z titulu
soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém
p. Z. B., ve výši 34 775,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného vyúčtování služeb, nájemného a služeb
spojencýh s užíváním bytu na ul. Zimmlerova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 970,00 Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy

1524/40
52

Odpis pohledávky
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku
za pí M. S., ve výši 7 667,00 Kč z titulu vyčísleného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a
úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu v domě na ul. Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu a ve výši
680,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

1525/40
53

Odpis pohledávky
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku
za pí R. S., ve výši 14 679,00 Kč z titulu vyčísleného poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a
úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu v domě na ul. Abramovova v Ostravě-Zábřehu,
dle důvodové zprávy

1526/40
54

Odpis pohledávky
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávku
za p. L. K., ve výši 399,90 Kč z titulu nákladů za ověření vodoměru na studenou vodu v bytě č. na ul.
Provaznická v Ostravě-Hrabůvce,
dle důvodové zprávy

1527/40
55

Odpis pohledávky za zemřelým
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím za zemřelým panem Z. N., ve výši 150 931,90 Kč s
příslušenstvím, které vznikly z titulu neuhrazeného nájemného a vyúčtování služeb poskytovaných spolu s
bydlením za byt v domě na ulici Horní v Ostravě-Hrabůvce,
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dle důvodové zprávy,
a doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím za zemřelým panem Z. N., ve výši 150 931,90 Kč s příslušenstvím,
které vznikly z titulu neuhrazeného nájemného a vyúčtování služeb poskytovaných spolu s bydlením za byt
v domě č. na ulici Horní v Ostravě-Hrabůvce,
dle důvodové zprávy.
1528/40
56

Žádost o splátkový kalendář
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít splátkový kalendář
s pí M. D., za pohledávku vzniklou z titulu neuhrazeného vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním
bytu v domě na ul. U Studia v Ostravě-Hrabůvce za rok 2011 ve výši 3 700,00 Kč a z titulu soudních
nákladů ve výši 400,00 Kč, a to formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 250,00 Kč, vždy k 25. dni v
měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci říjnu 2015, a to tak, že 16 měsíců bude splátka činit 250,00
Kč měsíčně, sedmnáctý měsíc bude poslední splátka ve výši 100,00 Kč,
dle důvodové zprávy

1529/40
57

Žádost Ing. J. S. o splátky dluhu
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s tím, aby dluh Ing. S. byl hrazen v pravidelných měsíčních splátkách dle rozhodnutí exekutora o
splátkovém režimu a o výši jednotlivých měsíčních splátek.

1530/40
58

Vyjádření k povinnému čipování psů
Rada městského obvodu
doporučuje
zachovat povinné čipování psů, ke kterému dochází na základě obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.
9/2012 ve znění pozdějších změn a doplňků.

1531/40
59

Odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za zemř. p. P. K., ve výši 30,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 132 316,00 Kč z
titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu v domě č. na ul. Výškovická v
Ostravě-Výškovicích a ve výši 7 520,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu mětského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za zemř. p. P. K., ve výši 30,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 132 316,00 Kč z
titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu v domě na ul. Výškovická v
Ostravě-Výškovicích a ve výši 7 520,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

1532/40
60P

Přírodovědné učebny - dílčí část 2.
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/132/2015 ze dne 27.7.2015 se zhotovitelem Hynek
Vaníček, Zukalova 1321/9, 746 01 Opava na realizaci VZ 5.15 na dílo „Přírodovědné učebny - dílčí část 2.
(odborné pomůcky)" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu
díla, a to z důvodu zrušení dodávky ZŠ Horymírova - Model játra se žlučníkem a Model listu a ZŠ
Chrjukinova - 10 ks dalekohledy Bushnell. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku a snižuje se konečná cena díla Kč 547.996,00 bez DPH na tuto zakázku o částku
Kč -47.959,87 bez DPH na částku Kč 500.036,13 bez DPH
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
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about:blank

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/021/132/2015 na realizaci díla „Přírodovědné učebny - dílčí část 2."
Termín: 16. 10. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/132/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 29. 10. 2015
1533/40
61P

Učebny fyziky a chemie - dílčí část. (stavební část, nábytek)
Rada městského obvodu
souhlasí
se změnou projektu VZ 6.15 na dílo „Učebny fyziky a chemie - dílčí část 1. (stavební část, nábytek)" bez
finančního plnění a bez vlivu na cíle a výstupy projektu

1534/40
62P

GO střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52
Ostrava-Bělský Les dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/037/15 na veřejnou zakázku "GO střech vč. zateplení a
provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 Ostrava-Bělský Les" se zhotovitelem M
- H STAVBY, s.r.o., kterým se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku 30 328,44 Kč bez DPH na
částku 2 658 466,56 Kč bez DPH, to je 3 057 236,54 vč. DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na
tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a neprovádění některých prací.
bere na vědomí
snížení částky DPH o 4 549,26 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. 1 k SoD č. 4/034/037/15
Termín: 15. 10. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD č. 4/034/037/15 na výše uvedenou zakázku
Termín: 13. 10. 2015

1535/40
63P

Vybudování vytápění a rozvodu teplé vody Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 - ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2015 ze dne 10. 9. 2015 na realizaci VZ 70.15 na
stavbu „Vybudování plynového etážového vytápění a rozvodu teplé vody, včetně otopných těles, Jedličkova
8, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem TECHSTAIN s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice 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 zvyšuje
konečná cena díla 1.529.946,00 Kč bez DPH o částku 25.160,00Kč bez DPH na celkovou částku
1.555.106,00 Kč bez DPH,
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/040/2015 ze dne 10. 9. 2015 na realizaci VZ 70.15 na stavbu „Vybudování plynového etážového
vytápění a rozvodu teplé vody, včetně otopných těles, Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh",
Termín: 23. 10. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2015 ze dne 10. 9. 2015 na výše uvedenou
zakázku.
Termín: 16. 10. 2015

1536/40
64P

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 ze dne 3. 2. 2015 se zhotovitelem INTOZA
s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky na realizaci VZ 76.14 na stavbu „Zateplení
ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a
změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací
nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku a zvyšuje se konečná cena díla 30.263.672,- Kč bez DPH na tuto
zakázku o částku 448 468 Kč bez DPH na částku 30 712 140,- Kč bez DPH.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 94 178,28,- Kč na 6 449 549,40,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
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about:blank

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č.
4/034/039/2014 na realizaci „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"
Termín: 19. 10. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 15. 10. 2015
1537/40
65P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II.
Zásad) - "Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 72.15 „Oprava průmyslové
podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les” dle § 18 odst. 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
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 72.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 15. 11. 2015

1538/40
66P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - GO vodoinstalace v
bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 92.15 na stavební práce GO
vodoinstalace v bytovém domě Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
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1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 92.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 12. 11. 2015
1539/40
67P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Zateplení štítových zdí
MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 86.15 na stavební práce "Zateplení
štítových zdí MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka“ 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. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 86.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 12. 11. 2015

1540/40
68P

Předběžné oznámení zadavatele dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších
předpisů "Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou - byty"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky VZ 94.15 "Instalace měření spotřeby tepla
denostupňovou metodou - byty“
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zveřejněním předběžného oznámení VZ 94.15
Termín: 15. 10. 2015

1541/40
69P

Variantní řešení - dle zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách a části III. Zásad) - Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území Městského obvodu
Ostrava-Jih v letech 2016 – 2018 vč. čištění MK, lokality1,2,4,5.
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 69P, týkající se variantního řešení - dle zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách
a části III. Zásad) - Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území
Městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2016 – 2018 vč. čištění MK, lokality1,2,4,5.
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1542/40
70P

Varianty - Zpráva komise (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
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 75.15 na služby "Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017" o vyloučení uchazeče:
- Mgr. Simona Kiselová, se sídlem Karola Śliwky 125/20, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ: 66244773,
- Mgr. Pavel Skácel, se sídlem Náměstí 85/18, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 04204891,
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 75.15 na služby "Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové
smlouvy:
- s vybraným uchazečem Mgr. Jiří Král, se sídlem Dvořákova 1515/2, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
47687070, za nabídkovou cenu Kč 500,00 bez DPH, tj. Kč 605,00 vč. DPH za náklady na zastavení exekuce
pro procesní zavinění oprávněného, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., se sídlem Farní 19, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 71468706, za nabídkovou cenu Kč 3.500,00 bez DPH, tj. Kč 4.235,00 vč. DPH za náklady na
zastavení exekuce pro procesní zavinění oprávněného
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
připravit návrh rámcové smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Exekuční činnost a další činnosti
exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017"
Termín: 23. 10. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Exekuční
činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let
2016 a 2017" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 30. 10. 2015

1543/40
71P

Varianty elektronické aukce (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Nákup myček pro
příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s.
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 71P, týkající se variant elektronické aukce (veřejná zakázka malého rozsahu na
dodávky) - "Nákup myček pro příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" prostřednictvím
společnosti eCENTRE, a.s.

1544/40
72P

Zpráva komise - na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží
k rodinným domkům vč. uličních vpustí”
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 35.15 na zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí” o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 45797170, za nabídkovou cenu 75 500 Kč bez
DPH/ 45 týdnů realizace
a
jako druhým v pořadí
s uchazečem VS PROJEKT s.r.o. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Na obvodu 45/1100, PSČ 703 00, IČ
25385054 za nabídkovou cenu 80 000 Kč bez DPH /38 týdnů realizace
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo na "Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí"
Termín: 15. 10. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na VZ 35.15 „Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným
domkům vč. uličních vpustí“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 22. 10. 2015

1545/40
73P

Zrušení VZ 78.15 na zpracování projektové dokumentace „Parkoviště a předprostor objektu na
ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit zadávací řízení VZ 78.15 na zpracování projektové dokumentace „Parkoviště a předprostor objektu na
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ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“, dle § 84 odst. 2 e) zákona o veřejných zakázkách, když v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, když zadavatel nezískal potřebný souhlas s užitím autorských práv k
uvedené veřejné zakázce
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zajistit všechny úkony spojené se zrušením veřejné zakázky
Termín: 20. 10. 2015
1546/40
74

Jmenování komise pro vyhodnocení výběrového řízení na místo ředitele Technických služeb
Ostrava - Jih, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
jmenuje
komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na místo ředitele Technických služeb Ostrava - Jih, příspěvkové
organizace, ve složení:
předsedkyně:
Věra Válková, místostarostka městského obvodu
členové:
RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta městského obvodu
Ing. Hana Tichánková, místostarostka městského obvodu
Ing. Adam Rykala, člena rady městského obvodu
Markéta Langrová, členka rady městského obvodu
Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva městského obvodu
Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih
ukládá
Věře Válkové, místostarostce
jako předsedkyni komise pro vyhodnocení výběrového řízení předložit zprávu o výsledku hodnocení
uchazečů k projednání v radě městského obvodu
Termín: 30. 10. 2015

1547/40
75

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby kanalizační přípojky v délce cca 3 bm a vodovodní přípojky v
délce cca 1,5 bm pod názvem akce „Novostavba rodinného domu vč. příslušenství“ na části pozemku p.p.č.
439/33 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na část pozemku p.p.č. 439/33 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby kanalizační přípojky v
délce cca 3 bm a vodovodní přípojky v délce cca 1,5 bm pod názvem akce „Novostavba rodinného domu vč.
příslušenství“, pro M. a B. B. P., oba bytem Tarnavova, 700 30 Ostrava – Zábřeh jako spoluvlastníky
pozemků p.p.č. 438/42 zahrada a p.p.č. 438/43 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 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 kanalizační přípojky a vodovodní přípojky, a to vše v
rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2017 uzavřít s vlastníkem stavby - M. a B. B. P.,
oba bytem Tarnavova, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1548/40
76P

Oznámení o zahájení koncesního řízení malého rozsahu na "Výběr provozovatele Sportovního
centra Dubina"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání cenové nabídky do koncesního řízení malého rozsahu na "Výběr provozovatele
Sportovního centra Dubina", zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Věra Gálová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
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3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. František Dehner, místostarosta
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady
2. Bc. František Dehner, místostarosta
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Otakar Šimík, člen rady
2. Věra Válková, místostarostka
3. Ing. Věra Gálová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony koncesního řízení na "Výběr provozovatele Sportovního centra Dubina"
a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 19. 11. 2015
1549/40
77

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 65 tis. Kč (výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3341, pol. 5169, UZ 11 o 65 tis. Kč
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