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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 41. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 22. 10. 2015 10:00

(usn. č. 1550/41 - usn. č. 1654/41)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

27.10.2015 11:42
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Přehled usnesení 41. schůze Rady městského obvodu, ze dne 22. 10. 2015 10:00
č. usn.

č. m.

Název materiálu

1550/41 1.

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1551/41 2.

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

1552/41 3.

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

1553/41 4.

Dědické řízení po zůstavitelce B. M. (Věra Válková, místostarostka)

1554/41 5.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. V. (Věra Válková, místostarostka)

1555/41 6.

Návrh na uzavření dodatku číslo 3 k nájemní smlouvě číslo 44/031/016/08 ze dne 27.6.2008 na pronájem
vývěsních skříněk. (Věra Válková, místostarostka)

1556/41 7.

Návrh na uzavření dodatku číslo 4 k nájemní smlouvě číslo 2/z/031/128.4/96 ze dne 12. června 1996 na
pronájem vývěsní skříňky. (Věra Válková, místostarostka)

1557/41 8.

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

1558/41 9.

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (do 20 tis. Kč) (Markéta Langrová, člen rady)

1559/41 10.

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

1560/41 11.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1561/41 12.

Připojení odběrného místa Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh k distribuční soustavě z hladiny NN a
uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie. (Markéta Langrová, člen rady)

1562/41 13.

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen
rady)

1563/41 14.

Uzavření dodatku ke Smlouvě o právu provést stavbu k prostorám v budově č.p. 2948, na ulici V Zálomu 1,
Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1564/41 15.

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

1565/41 16.

Zveřejnění záměru na změnu Nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1566/41 17.

Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

1567/41 18.

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Markéta Langrová, člen rady)

1568/41 19.

Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

1569/41 20.

Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží 2015 (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1570/41 21.

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1571/41 22.

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

1572/41 23.

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1573/41 24.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství,
kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016 (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

1574/41 25.

Přerušení provozu mateřské školy Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka, jejíž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1575/41 26.

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko projekt Přírodovědné učebny (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1576/41 27.

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko projekt Učebny fyziky a chemie (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1577/41 28.

Odstoupení od smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o
výměře 90 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ul. Krokova" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1578/41 29.

Prodej pozemku s úhradou kupní ceny formou splátek, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1579/41 30.

Prodej pozemku s úhradou kupní ceny formou splátek, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1580/41 31.

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

1581/41 32.

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 88 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul.
Krokova“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1582/41 33.

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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1583/41 34.

Pronájem části pozemku v k.ú.Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1584/41 35.

Pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1585/41 36.

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1586/41 37.

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

1587/41 38.

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

1588/41 39.

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

1589/41 40.

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

1590/41 41.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části
pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1591/41 42.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Poklidná (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1592/41 43.

Stanovisko k prodeji částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1593/41 44.

Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1594/41 45.

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova - znovu projednání (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1595/41 46.

Ukončení nájmu části pozemku dohodou, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1596/41 47.

Ukončení nájmu pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 122 m² a pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 102,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“ (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1597/41 48.

Ukončení nájmu pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 143 m² a pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 162,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“ (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1598/41 49.

Ukončení nájmu pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 78 m² a pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 97,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“ (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1599/41 50.

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výstavbě s OC LUNA s.r.o. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1600/41 51.

Výkup pozemku a následné svěření pozemku v k.ú Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Břustkova x Šeříkova
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1601/41 52.

Výpůjčka pozemku p.p.č. 246/2 a částí pozemků st.p.č. 173, st.p.č. 565 a st.p.č. 189 v k.ú. Hrabůvka, ulice
U Haldy 18 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1602/41 53.

Záměr na pronájem krytých stání v PO 31, č.stání 31, PP, ul. B. Četyny a v PO 42 , č. stání 61, NP, B.
Václavka, k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1603/41 54.

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6044 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1604/41 55.

Změna nájemní smlouvy, pozemek v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1605/41 56.

Zrušení usnesení č. 1519/40 ze dne 8.10.2015 a záměr na pronájem krytých stání v parkovacích objektech
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1606/41 57.

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

1607/41 58.

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1608/41 59.

Návrh na výpověď smluv o nájmu nemovité věci v působnosti městského obvodu - restaurační zahrádky
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1609/41 60.

Rekreační středisko ve Skalici okr. Frýdek – Místek (Bc. Martin Bednář, starosta)

1610/41 61.

Dodržování ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (Bc. Martin Bednář, starosta)

1611/41 62.

Marcelo Szelag – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu (Bc. Martin Bednář,
starosta)

1612/41 63.

Návrh Ing. S. na odklad exekuce (Bc. Martin Bednář, starosta)

1613/41 64.

Návrh Ing. S. na zastavení exekuce (Bc. Martin Bednář, starosta)
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1614/41 65.

Rozhodnutí o odvolání ve věci sporu se společností Stavby COMPLET Technologic, s.r.o. (Bc. Martin Bednář,
starosta)

1615/41 66P.

Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29,31, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1616/41 67P.

Nárvh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1617/41 68P.

Změny v % příplatků za vedení a zrušení zvláštního příplatku ředitelů příspěvkových organizací základních a
mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

1618/41 69P.

Dětské hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc. č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova (Bc.
František Dehner, místostarosta)

1619/41 70P.

Hřiště workout, ul. Lumírova parc. č. 793/303, k. ú. Výškovice u Ostravy (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1620/41 71P.

Hřiště workout, ul. Průkopnická parc. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1621/41 72P.

Fitness park Ostrava-Dubina: část 1 - objekty - B2-Discgolf, B3-Fitness prvky, B4-Terénní úpravy a
A-veřejné osvětlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

1622/41 73P.

Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

1623/41 74P.

Vybudování vytápění a rozvodu teplé vody Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2 (Bc. František
Dehner, místostarosta)

1624/41 75P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního hřiště v
zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

1625/41 76P.

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1626/41 77P.

Výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení projektu - Výstavba osobního výtahu v domě s pečovatelskou
službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1627/41 78P.

Výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení projektu - "Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

1628/41 79P.

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště Ostrava-Jih,
dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1629/41 80P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - projektová dokumentace
“Zpracování PD pro vybudování pěti nových dětských hřišť MOb Ostrava-Jih” (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1630/41 81P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zajištění nepřetržité
havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1631/41 82P.

Výzva (ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)Oprava chodníků v
MO Ostrava-jih IV. Etapa (Volgogradská); Oprava chodníku ulice Dolní; Oprava chodníku ul. Stadická (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1632/41 83P.

Zpráva komise - Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

1633/41 84P.

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a 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)

1634/41 85P.

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provedení oprav ve volných bytech
Městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1635/41 86.

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1636/41 87.

Uzavření dodatku ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu V V č.1216 ze dne 28.2.2003 (Markéta Langrová,
člen rady)

1637/41 88.

Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x Kaminského (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1638/41 89.

Záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1639/41 90P.

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih, dodatek č. 1 ke zpracování projektové dokumentace (Bc.
František Dehner, místostarosta)

1640/41 91P.

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

1641/41 92.

Doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih (Věra Válková,
místostarostka)
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1642/41 93.

Návrh na úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin
Bednář, starosta)

1643/41 94.

Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 12. 11. 2015 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

1644/41 95.

Návrh na úpravu Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

1645/41 96P.

Investiční záměry na zpracování projektových dokumentací (Markéta Langrová, člen rady)

1646/41 97P.

Jmenování vedoucího odboru správních činností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík,
tajemník úřadu)

1647/41 98P.

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a
odd. B části II. Zásad) - „Poskytování právních služeb pro Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1648/41 99P.

Veřejná zakázka - „Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1649/41 100P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provedení oprav ve volných bytech
Městského obvodu Ostrava-Jih - dílčí část 1, 2, 3, 5, 6 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
1650/41 101P. Zrušení VZ 82.15 (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce oplocení při ZŠ V.
Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
1651/41 102.

Konání vánočního trhu na pozemku p.č. 391/22 v k.ú. Hrabůvka (Věra Válková, místostarostka)

1652/41 103.

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2015/2016 (Věra Válková, místostarostka)

1653/41 104.

Ukončení smlouvy o nájmu krytého stání a zveřejnění záměru na pronájem krytého stání č. 53, v PO 42 B.
Václavka ,NP, k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1654/41 OR

Dopis starosty Bc. Martina Bednáře (Bc. Martin Bednář, starosta)
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1550/41
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2015
Rada městského obvodu
projednala
plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - září 2015
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál na vědomí

1551/41
2

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015
Rada městského obvodu
schvaluje
1) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 11, ORG 1091 o 242 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6122, UZ 11, ORG 1091 o 242 tis. Kč
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 7 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 5137, UZ 11 o 7 tis. Kč
3a) změnu závazných ukazatelů PO dle důvodové zprávy, tj. navýšení o 300 tis. Kč
3b) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5622 o 375 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 40 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5651 o 700 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137 o 75 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 358 o 40 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 304 o 130 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 320 o 130 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121 o 440 tis. Kč
4) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 60 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, UZ 11 o 60 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 40 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122. UZ 38100011, ORG 76893 o 40 tis. Kč
5a) změnu závazného ukazatele PO ZŠ MUDr. Lukášové, tj. navýšení o 220 tis. Kč
5b) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, UZ 11 o 220 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6351, UZ 11, ORG 412 o 220 tis. Kč

1552/41
3

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 26
B. J. a M., bytem Cholevova 5, Ostrava-Hrabůvka

1553/41
4

Dědické řízení po zůstavitelce B. M.
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty ve výši 4 000 Kč po zůstavitelce B. M., úmrtí dne 31.08.2015, OstravaZábřeh

1554/41
5

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. V.
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. V., úmrtí dne 24.02.2015 v Ostrava-Výškovicích, a to
finanční hotovost v celkové výši 16 091 Kč vč. vraku osobního automobilu Ford Mondeo

1555/41
6

Návrh na uzavření dodatku číslo 3 k nájemní smlouvě číslo 44/031/016/08 ze dne 27.6.2008 na
pronájem vývěsních skříněk.
Rada městského obvodu
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rozhodla
uzavřít dodatek číslo 3 k nájemní smlouvě číslo 44/031/016/08 ze dne 27.6.2008 na pronájem vývěsních
skříněk.
1556/41
7

Návrh na uzavření dodatku číslo 4 k nájemní smlouvě číslo 2/z/031/128.4/96 ze dne 12. června
1996 na pronájem vývěsní skříňky.
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít dodatek číslo 4 k nájemní smlouvě číslo 2/z/031/128.3/96 ze dne 12. června 1996 na pronájem
vývěsní skříňky umístěné na ulici Lumírova v k. ú. Výškovice u Ostravy.

1557/41
8

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
Rada městského obvodu
souhlasí
s kácením dřevin v rámci stavby "Oprava vodovodu v Zábřehu, oblast Smirnovova" pro investora stavby
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Za dřeviny, na které se vztahuje vydání rozhodnutí o povolení kácení bude požadovaná adekvátní náhradní
výsadba dle výroku rozhodnutí, za dřeviny, které nepodléhají nutnosti vydání rozhodnutí o povolení kácení
požaduje správce veřejné zeleně výsadbu 2 ks solitérních keřů. Dřeviny rostou na parcelách 654/3,654/9,
654/4 654/10 v k.ú. Zábřeh n. Odrou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené městskému
obvodu Ostrava-Jih
a zmocňuje
podáním žádosti o povolení kácení společnost HydroIdea s.r.o., Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, IČ:
02929368

1558/41
9

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (do 20 tis. Kč)
Rada městského obvodu
rozhodla
neprominout poplatek a úrok z prodlení
- pí B. R., za byt na ul. Zlepšovatelů 555/12, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

1559/41
10

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (nad 20 tis. Kč)
Rada městského obvodu
souhlasí
I.
s prominutím poplatku a úroku z prodlení
- pí S. F., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 80% z částky 36.014 Kč, tj. 28.811 Kč,
a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 7.203 Kč ve věřitelem
stanovených pravidelných měsíčních splátkách,
- p. J. B., za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 50% z částky 215.169 Kč, tj. 107.585
Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 107.584 Kč ve věřitelem
stanovených pravidelných měsíčních splátkách,
- pí D. H., za byt na ul. Františka Formana 277/28, Ostrava-Dubina, ve výši 70% z částky 26.846 Kč, tj.
18.792 Kč, a to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu ve výši 8.054 Kč ve
věřitelem stanovených pravidelných měsíčních splátkách, a 0% z částky 1.358 Kč
dle důvodové zprávy
II.
s uzavřením splátkového kalendáře
- s pí S. F. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 7.203 Kč, za byt na ul. Čujkovova 1719/31, OstravaZábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 200 Kč, a to po dobu 35 měsíců, poslední 36. splátka
je stanovena ve výši 203 Kč,
- s p. J. B. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 107.584 Kč, za byt na ul. Čujkovova 1719/31,
Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.794 Kč, a to po dobu 59 měsíců, poslední
60. splátka je stanovena ve výši 1.738 Kč,
- s pí D. H. na úhradu neprominuté části dluhu ve výši 8.054 Kč, za byt na ul. Františka Formana 277/28,
Ostrava-Dubina, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 300 Kč, a to po dobu 26 měsíců, poslední
27. splátka je stanovena ve výši 254 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout
1560/41
11

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 5
M. L., Gen. Janka 1154/2, Ostrava-Mar. Hory
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 43
P. J., Klimkovická 55, Ostrava-Poruba
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 91
D. J., Tyršova 31/498, Ostrava-Moravská Ostrava
Závodní 49A, 1+1, standard, č. b. 4
T. S., . nám. Gen. Svobody 24
Volgogradská 14, 1+3, standard, č. b. 7
F. R., Edisonova 17
Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 33
K. L., Výškovická 194
Provaznická 32, 1+3, standard, č. b. 19
Bc. G. E., Opavská 56 a G. M., Sadová 17, Havířov
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
F. R., Edisonova 17, č. b. 7
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
nevybrat nájemce výběrovým řízením na pronájem bytu č. 29 o vel. 1+3, standard v domě na ul.
Karpatská 20 za přistoupení k dluhu nebo jeho části a pronájem uvedeného bytu „výběrovým řízením za
přistoupení k dluhu nebo jeho části" znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 42
Š. D., Samoljovova 13
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

1561/41
12

Připojení odběrného místa Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava - Zábřeh k distribuční soustavě z hladiny
NN a uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie.
Rada městského obvodu
souhlasí
I. s podáním Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí u společnosti ČEZ Distibuce a.s., Děčín - IV Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 na odběrném
místě Kapitána Vajdy 3202/6, na pozemku parcela č. 3491, Ostrava - Zábřeh.
II. s uzavřením Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) se společnosti ČEZ Distibuce a.s., Děčín - IV Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 na
odběrném místě Kapitána Vajdy 3202/6, na pozemku parcela č. 3491, Ostrava - Zábřeh.
III. s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie se společnosti ČEZ Prodej,
s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4, IČ 27232433 na odběrném místě Kapitána Vajdy 3202/6, na pozemku
parcela č. 3491, Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc.Martina Bednáře k podpisu výše uvedených dokumentů.
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1562/41
13

Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
K. V., Čujkovova 29, č. b. 89
N. J., Rodimcevova 24 a N. Z., Rodimcevova 24, č. b. 3
V. J., Kotlářova 10, č. b. 9
S. A., Mládeže 12, č. b. 2
H. S., Čujkovova 29, č. b. 66
Š. R., Jubilejní 58, č. b. 4
U. E., Horymírova 123, č. b. 34
M. L., Horymírova 125, č. b. 63
J. V., V. Košaře 4, č. b. 5
P. P., Čujkovova 23 a P. D., Čujkovova 23, č. b. 1
U. P. (trvale bytem K Zátiší 434, Pustá Polom) a U. Z. (trvale bytem K Zátiší 434, Pustá Polom),
Čujkovova 32, č. b. 36
II.
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 66
Ž. L., Čujkovova 31
2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
Ž. L., Čujkovova 31, č. b. 9
III.
uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost
místnost

1563/41
14

č.
č.
č.
č.
č.

11
13
14
16
19

-

P. J., Čujkovova 38
Š. Y., Horní 3
P. K., Horní 3
Š. V., Horní 3
H. I., Horní 3

Uzavření dodatku ke Smlouvě o právu provést stavbu k prostorám v budově č.p. 2948, na ulici V
Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu rozsahu stavebních úprav před dokončením stavby v pronajatých prostorách ve II. NP pavilonu
UO-21 budovy č.p. 2948, která se nachází na pozemku p.č.st. 4591 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, na ulici V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh, nájemci Sboru Křesťanské společenství Ostrava,
IČ: 73631191, se sídlem Hornická 2675/50, 702 00 Ostrava, a to o zazdění dveří ze zvětšeného prostoru na
chodbu a dveře o šířce 0,8 m nahradit požárními dveřmi o šířce 1,20 m nákladem nájemce, dle důvodové
zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu

1564/41
15

Uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti v DaBF
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti dle vzorového znění s účinností od 01.11.2015 s níže
uvedenými se smluvní odměnou ve výši 20 Kč/spravovaná bytová jednotka v domě/měsíc, která bude v
domech s umístěnou elektronickou požární signalizací navýšena o 295 Kč/dům/měsíc, která bude
domovníkovi uhrazena formou slevy z nájemného za pronájem bytu v následujícím kalendářním měsíci, za
podmínky bezdlužnosti na nájmu bytu ke dni uzavření dohody o domovnické činnosti dle důvodové zprávy
- p. Ž. F., nájemce bytu na ul. Fr. Formana 274/53 v Ostravě-Dubině pro bytový dům na ul. Fr. Formana
273/51, Ostrava-Dubina
- p. D. S., nájemce bytu na ul. Fr. Formana 271/47 v Ostravě-Dubině pro bytové domy na ul. Fr. Formana
271/47 a Fr. Formana 272/49, Ostrava-Dubina
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu dohod o výkonu domovnické činnosti
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1565/41
16

Zveřejnění záměru na změnu Nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. Gurťjevova
11, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o zveřejnění záměru na změnu Nájemní smlouvy ze dne 28.08.2015, na pronájem prostor 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, na základě OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, o celkové výměře 532,02 m2, za účelem provozování mobilního hospicu a
půjčovny zdravotnických pomůcek, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 165
Kč/m2/rok, z důvodu změny účelu užívání místnosti č. 113 o výměře 40,52 m2 - sklad a archív na
ambulantní dětský denní stacionář, dle důvodové zprávy

1566/41
17

Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
S. J., Jubilejní 60, č. b. 1
N. R., Jubilejní 60, č. b. 3
II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 3
S. J., Jubilejní 60
Jubilejní 60, 1+3, standard, č. b. 1
N. R., Jubilejní 60

1567/41
18

Žádost o uzavření splátkového kalendáře
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít splátkový kalendář:
- s pí S. B. na úhradu nedoplatku z vyúčtování služeb za rok 2014, za byt na ul. Pavlovova 1626/67,
Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, a to po dobu 8 měsíců, poslední 9.
splátka je stanovena ve výši 267 Kč, dle důvodové zprávy

1568/41
19

Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 19, týkající se Návrhu na vyřazení odcizeného majetku Základní školy OstravaHrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

1569/41
20

Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží
2015
Rada městského obvodu
rozhodla
o ocenění 7 občanů u příležitosti Ocenění úspěchů dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu a
pracovníků s dětmi a mládeží dle důvodové zprávy předloženého materiálu

1570/41
21

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,
A. Kučery 20, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 2.415.375,70 dle důvodové zprávy

1571/41
22

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
uděluje souhlas
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s přijetím daru do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace - věcné dary ve výši Kč 146.960,91 od Ostravské univerzity dle důvodové zprávy
1572/41
23

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a kultuře", v části sedmé , čl.1, bodu 1.
1) pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci za
účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění školy v
přírodě pro žáky a děti základní a mateřské školy v předpokládané výši Kč 1.500.000,00 vč. DPH
2) pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizaci za
účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci zajištění
ozdravného pobytu pro žáky II. stupně základní školy v předpokládané výši Kč 955.900,00 vč. DPH
dle důvodové zprávy
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných
zakázek úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

1573/41
24

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro
rok 2016
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem "Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016" dle
předloženého návrhu s úpravou
doporučuje
zastupitelstvu schválit "Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací
v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok
2016" dle předloženého návrhu

1574/41
25

Přerušení provozu mateřské školy Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka, jejíž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s přerušením provozu mateřské školy Mjr. Nováka 30, která je odloučeným pracovištěm Základní školy a
mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, jejíž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

1575/41
26

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko - projekt Přírodovědné učebny
Rada městského obvodu
souhlasí
se zněním elektronického dodatku č. 90948/2015-01 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady, která byla uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a
poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně
2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616 na spolufinancování projektu "Přírodovědné
učebny".

1576/41
27

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko - projekt Učebny fyziky a chemie
Rada městského obvodu
souhlasí
se zněním elektronického dodatku č. 91006/2015-01 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady, která byla uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a
poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně
2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616 na spolufinancování projektu "Učebny fyziky a
chemie".

1577/41
28

Odstoupení od smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/10
- zahrada o výměře 90 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ul. Krokova"
Rada městského obvodu
rozhodla
odstoupit od Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/306/13/Vru, uzavřené s paní A. B. na nájem části
pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
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města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 13 v lokalitě "ul.
Krokova"
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu "Odstoupení od smlouvy" ve znění přílohy tohoto
materiálu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 - zahrada o výměře 90 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem užívání zahrádky č. 13 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
1578/41
29

Prodej pozemku s úhradou kupní ceny formou splátek, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/152 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih, do vlastnictví 1/2 F. P. a 1/2 R. P., oba bytem Hýlova 364/38, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 9.600 Kč uhrazenou formou 11 čtvrtletních
splátek, a to 10 čtvrtletních splátek ve výši 900 Kč a poslední 11. čtvrtletní splátka ve výši 600 Kč, za
podmínky úhrady poměrné částky na zpracování znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního
poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu s tím, že návrh na vklad vlastnického práva bude
podán po zaplacení plné výše kupní ceny vč. příslušenství kupujícími

1579/41
30

Prodej pozemku s úhradou kupní ceny formou splátek, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/261 ostatní plocha, zeleň o výměře 46 m2 v
k.ú. Výškovice u Ostravy, z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava –
Jih, do vlastnictví P. M., bytem Venclíkova 462/23, 700 30 Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 13.800 Kč uhrazenou formou 35 měsíčních splátek ve výši 400 Kč
a poslední měsíční splátky ve výši 200 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky na zpracování znaleckého
posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu s tím, že návrh na vklad vlastnického práva bude
podán po zaplacení plné výše kupní ceny vč. příslušenství kupujícími

1580/41
31

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy tvořících tzv. předzahrádky rodinných domů
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat níže uvedené pozemky – předzahrádky tvořící funkční celky s
řadovými rodinnými domy v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví majitelů řadových rodinných domů, za kupní cenu
ve výši 300 Kč/m2 za pozemek – předzahrádku, za podmínky úhrady poměrné částky za zpracování
znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí
ul. Řadová
parc.č. 715/48 ostatní plocha, zeleň o výměře 41 m2, za kupní cenu 12.300 Kč, do vlastnictví:
1/8 V. K., bytem Karpatská 2863/19, 700 30 Ostrava – Zábřeh
5/8 J. K., bytem Řadová 329/6, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/8 M. K., bytem Řadová 329/6, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/8 M. S., bytem Alberta Kučery 1200/10, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
parc.č. 715/118 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
B. F., Řadová 294/78, 700 30 Ostrava - Výškovice
ul. Hýlova
parc.č. 715/134 ostatní plocha, zeleň o výměře 50 m2, za kupní cenu 15.000 Kč, do vlastnictví:
S. P., Hýlova 354/18, 700 30 Ostrava - Výškovice
ul. Kubalova
parc.č. 715/217 ostatní plocha, zeleň o výměře 60 m2, za kupní cenu 18.000 Kč, do vlastnictví:
M. B., Kubalova 410/91, 700 30 Ostrava - Výškovice
ul. Venclíkova
parc.č. 715/250 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2, za kupní cenu 9.600 Kč, do vlastnictví:
SJM Mgr. P. R., Svazácká 2143/14, 700 30 Ostrava - Zábřeh a
Ing. M. R., Venclíkova 451/1, 700 30 Ostrava - Výškovice
parc.č. 715/252 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
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SJM Ing. T. a K. B., Venclíkova 453/5, 700 30 Ostrava - Výškovice
parc.č. 715/254 ostatní plocha, zeleň o výměře 33 m2, za kupní cenu 9.900 Kč, do vlastnictví:
1/2 M. M., bytem Venclíkova 455/9, 700 30 Ostrava – Výškovice
1/2 E. M., bytem Venclíkova 455/9, 700 30 Ostrava – Výškovice
parc.č. 715/255 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2, za kupní cenu 10.200 Kč, do vlastnictví:
SJM A. a D. L., bytem Venclíkova 456/11, 700 30 Ostrava -Výškovice
parc.č. 715/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
M. M., Venclíkova 457/13, 700 30 Ostrava - Výškovice
parc.č. 715/257 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2, za kupní cenu 11.700 Kč, do vlastnictví:
SJM O. a A. K. bytem Venclíkova 458/15, 700 30 Ostrava -Výškovice
parc.č. 715/265 ostatní plocha, zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. M. a Ing. L. D., bytem Venclíkova 466/31, 700 30 Ostrava -Výškovice
parc.č. 715/266 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
A. K., bytem Venclíkova 467/33, 700 30 Ostrava -Výškovice
parc.č. 715/274 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2, za kupní cenu 6.900 Kč, do vlastnictví:
SJM S. a Mgr. A. V.i, bytem Venclíkova 475/49, 700 30 Ostrava -Výškovice
parc.č. 715/276 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2, za kupní cenu 5.100 Kč, do vlastnictví:
1/2 L. K., Venclíkova 477/53, 700 30 Ostrava - Výškovice
1/2 K. V., Vlasty Vlasákové 943/12, 700 30 Ostrava - Bělský Les
parc.č. 715/277 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2, za kupní cenu 5.700 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. a Ing. K. K., bytem Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava -Výškovice
parc.č. 715/278 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2, za kupní cenu 3.900 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. Z. a M. B., bytem Venclíkova 479/57, 700 30 Ostrava -Výškovice
parc.č. 715/281 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2, za kupní cenu 3.900 Kč, do vlastnictví:
Ing. arch. A. P., bytem Venclíkova 482/63, 700 30 Ostrava - Výškovice
a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu
1581/41
32

Pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 88 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „ ul. Krokova“
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o celkové výměře 88 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. 20 v lokalitě "ul. Krokova" panu R. Š. a paní L. C., bytem Pjanovova 1657/9,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 968 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.

1582/41
33

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc. č. 71/56 ostatní plocha - zeleň, o celkové výměře 11 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. V. Jiřikovského, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava
- Jih, panu P. S., bytem V. Jiřikovského 145/40, za účelem užívání parkovacího stání č. J3 s ročním
nájemným ve výši 45,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1583/41
34

Pronájem části pozemku v k.ú.Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha - zeleň, o celkové výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Průkopnická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava Jih, panu P. M., bytem Sedliště 420, Sedliště, za účelem užívání parkovacího stání č. 1 s ročním nájemným
ve výši 45,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu
o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

1584/41
35

Pronájem pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky parc.č. 201/2 zahrada o výměře 181 m2, parc.č. 201/3 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 22 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
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městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku parc.č. 201/2 jako zahrady a pozemku parc.č.
201/3 pod stavbou hospodářské budovy, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 11
Kč/m2/rok, tj. 2.233 Kč ročně, paní S. B., bytem Na Rybníčkách 380/6, 700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít
smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu
1585/41
36

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Jugoslávská x Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, společnosti STARTRONIC s.r.o., IČ 25358782, se sídlem Hlavní třída 6147/52, Poruba, 708 00
Ostrava, za účelem užívání stavby občanské vybavenosti, s ročním nájemným ve výši 120,- Kč/m2, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením úhrady za prokazatelné užívání pozemku ve
výši 18,- Kč/den od 4.3.2015 a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

1586/41
37

Souhlas s umístěním stavby, pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním parkovacích stání č. 1 a č. 3 o výměře 2,75 m x 4,5 m a stání č. 2 o výměře 2,5 m x 4,5 m na
části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova, ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle situačního zákresu
a
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a
užívání
a) parkovacího stání č. 1 o výměře 2,75 m x 4,5 m, tj. 12,37 m2 panu J. Z., bytem Smirnovova 7, Ostrava
– Zábřeh
b) parkovacího stání č. 2 o výměře 2,5 m x 4,5 m, tj. 11,25 m2 panu J. K., bytem Smirnovova 7, Ostrava –
Zábřeh
c) parkovacího stání č. 3 o výměře 2,75 m x 4,5 m, tj. 12,37 m2 paní Z. K., bytem Smirnovova 7, Ostrava –
Zábřeh,
s ročním nájemným ve výši 45, Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvy o
nájmu pozemku, smlouvy o právu provést stavbu ve znění příloh tohoto materiálu
a
souhlasí
s umístěním stavby kontejnerového stání o výměře 1,5 m x 1,5 m na části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se stavebníky - J. Z., J. K. a Z. K., všichni bytem Smirnovova 7, 700 30 Ostrava - Zábřeh, smlouvu
o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1587/41
38

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - instalace dvou řad závěsných lodžií o rozloze 3,6 m x 1,5 m na bytový dům č.p. 2183
nad povrchem částí pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Svazácká 2183/44, IČ 27857981, se sídlem Ostrava - Zábřeh,
ul. Svazácká 2183/44, PSČ 70030, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1588/41
39

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby kabelové přípojky NN a 1 ks přípojkového pilíře pod názvem
stavby „Ostrava, přepojení odběru do DTS OS_8642“ v délce cca 268 bm na částech pozemků p.p.č. 612/14
ostatní plocha, jiná plocha a st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.

27.10.2015 11:42

15 z 35

about:blank

Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemků p.p.č. 612/14 ostatní
plocha, jiná plocha a st.p.č. 3485 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění
kabelové přípojky NN a 1 ks přípojkového pilíře pod názvem stavby „Ostrava, přepojení odběru do DTS
OS_8642“ v délce cca 268 bm, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm a za úplatu
1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování kabelové přípojky NN a 1 ks přípojkového pilíře, 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
1589/41
40

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby zemního elektrického vedení NN a 2 ks přípojkových skříní pod
názvem stavby „Ostrava, Plzeňská, OVaK, NNk“ v délce cca 216 bm na částech pozemků st.p.č. 4037
zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemků st.p.č. 4037 zastavěná
plocha a nádvoří, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby zemního elektrického vedení NN a 2 ks
přípojkových skříní pod názvem stavby „Ostrava, Plzeňská, OVaK, NNk“ v délce cca 216 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 a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové
skříně
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování zemního elektrického vedení NN a 2 ks přípojkových
skříní, 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

1590/41
41

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního telekomunikačního vedení PODA v rámci akce „OMS
PODA - Ostrava, rozšíření sítě Dubina, Hrabůvka“, v celkové délce cca 2597 bm, na částech níže uvedených
pozemků, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih
v k.ú. Dubina u Ostravy:
- parc.č. 70/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 71/4 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 71/80 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 71/111 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 71/120 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 71/145 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 73/41 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 73/42 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 75/20 ostatní plocha, jiná plocha
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parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.
parc.č.

75/28 ostatní plocha, zeleň
75/35 ostatní plocha, ostatní komunikace
95/1 ostatní plocha, jiná plocha
95/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
95/4 ostatní plocha, jiná plocha
96/1 ostatní plocha, jiná plocha
96/16 ostatní plocha, ostatní komunikace
96/18 ostatní plocha, zeleň
101/7 ostatní plocha, ostatní komunikace
101/27 ostatní plocha, ostatní komunikace
103/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
105/18 ostatní plocha, jiná plocha
110/2 ostatní plocha, jiná plocha
110/3 ostatní plocha, jiná plocha
110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace
110/56 ostatní plocha, zeleň
110/57 ostatní plocha, ostatní komunikace
110/84 ostatní plocha, ostatní komunikace
121/1 ostatní plocha, jiná plocha
243 ostatní plocha, jiná plocha

v k.ú. Hrabůvka:
- p.p.č. 311/2 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 391/3 ostatní plocha, jiná plocha
- p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 404/1 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 411/1 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 433/9 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 433/34 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 435/12 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 485/20 ostatní plocha, jiná plocha
- p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.č.st. 1457 zastavěná plocha a nádvoří
- p.č.st. 2035 zastavěná plocha a nádvoří
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků
v k.ú. Dubina u Ostravy:
- parc.č. 70/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 71/4 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 71/80 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 71/85 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 71/111 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 71/120 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 71/145 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 73/41 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 73/42 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 75/20 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 75/28 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 75/35 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 95/1 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 95/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 95/4 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 96/1 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 96/16 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 96/18 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 101/7 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 101/27 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 103/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 105/18 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 110/3 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 110/56 ostatní plocha, zeleň
- parc.č. 110/57 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 110/84 ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha
- parc.č. 243 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Hrabůvka:
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p.p.č. 311/2 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 391/1 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 391/3 ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 404/1 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 411/1 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 433/9 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 433/34 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 435/12 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 451/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
p.p.č. 456/6 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň
p.p.č. 485/20 ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
p.č.st. 1457 zastavěná plocha a nádvoří
p.č.st. 2035 zastavěná plocha a nádvoří

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
stavby podzemního telekomunikačního vedení PODA v celkové délce cca 2597 bm v rámci akce „OMS PODA
- Ostrava, rozšíření sítě Dubina, Hrabůvka“, ve prospěch společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem
28. října 1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za úplatu 500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za
každý i započatý bm vedení podzemního telekomunikačního vedení PODA
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemního telekomunikačního vedení PODA, a to vše v
rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však 31.12.2017 uzavřít se stavebníkem – vlastníkem stavby
podzemního telekomunikačního vedení PODA – společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem 28. října
1168/102, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
1591/41
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Poklidná
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v délce cca 2 bm, na části pozemku parc.č.
308 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 308 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby vodovodní přípojky, ve prospěch
pozemku parc.č. 307 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 150, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví L. Z., bytem Poklidná 150/10, 700 30 Ostrava - Výškovice, za úplatu 500 Kč/bm +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.9.2017 uzavřít s vlastníkem pozemku parc.č. 307
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 150, v k.ú. Výškovice u Ostravy, L. Z., trvale
bytem Poklidná 150/10, 700 30 Ostrava - Výškovice, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu, za
podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s
požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a komunálních služeb

1592/41
43

Stanovisko k prodeji částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků
parc.č. 793/278 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 252 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře
cca 2000 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
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1593/41
44

Stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc.č.
201/2 zahrada o výměře 181 m2, parc.č. 201/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

1594/41
45

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova - znovu
projednání
Rada městského obvodu
trvá
na svém usnesení č. 0962/25 ze dne 18.6.2015 a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 637/6 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 2134 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova x U Studia v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

1595/41
46

Ukončení nájmu části pozemku dohodou, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 180/1 trvalý travní porost (ZPF) o výměře 60 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
užívaného paní Z. M., bytem Staňkova 221/21, 700 30 Ostrava - Výškovice, za účelem zřízení příjezdové
komunikace k budoucímu rodinnému domku s garáží, dle smlouvy č. 2/a/014/914/03/Maz ze dne 17.2.2004,
dohodou ke dni 31.10.2015 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu nemovitosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

1596/41
47

Ukončení nájmu pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 122 m² a pronájem části pozemku
p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 102,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/318/11/Ulr, ve znění dodatku č. 1, uzavřenou s paní V. Ch.
na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 122 m², k.ú. Zábřeh nad Odrou,
užívaného za účelem užívání zahrádky č. 2 a č. 3 dohodou ke dni 31. 10. 2015 a uzavřít Dohodou o ukončení
nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 102,5 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. 2 a č. 3 v lokalitě "ul. Svatoplukova" paní V. Ch., bytem Svatoplukova 613/7,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 128 Kč ročně na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.

1597/41
48

Ukončení nájmu pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 143 m² a pronájem části pozemku
p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 162,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/389/13/Ulr, uzavřenou s panem F. S. na pronájem části
pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 143 m², k.ú. Zábřeh nad Odrou, užívaného za účelem
užívání zahrádky č. 1 dohodou ke dni 31. 10. 2015 a uzavřít Dohodou o ukončení nájmu ve znění přílohy
tohoto materiálu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 162,5 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. 1 v lokalitě "ul. Svatoplukova" panu F. S., bytem Karpatská 2861/23, Ostrava Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 788 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.

1598/41
49

Ukončení nájmu pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 78 m² a pronájem části pozemku
p.p.č. 458/4 - zahrada o výměře 97,5 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „ ul. Svatoplukova“
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/0841/10/Ulr, uzavřenou s paní M. Z. na pronájem části
pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 78 m², k.ú. Zábřeh nad Odrou, užívaného za účelem
užívání zahrádky č. 12 dohodou ke dni 31. 10. 2015 a uzavřít Dohodou o ukončení nájmu ve znění přílohy
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tohoto materiálu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/4 - zahrada o celkové výměře 97,5 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. 12 v lokalitě "ul. Svatoplukova" paní M. Z., bytem Svatoplukova 612/9, Ostrava Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 073 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.
1599/41
50

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výstavbě s OC LUNA s.r.o.
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout uzavřít s OC LUNA s.r.o. se sídlem Palackého třída 916/158,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 01688880 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výstavbě č. 44/014/307/14 ze dne
1.9.2014 ve znění přílohy tohoto materiálu.

1600/41
51

Výkup pozemku a následné svěření pozemku v k.ú Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Břustkova x
Šeříkova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o výkupu pozemku parc.č. 286 zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře 8 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, od společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se
sídlem 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, za smluvní kupní cenu ve výši 4.000 Kč, tj.
cena 500 Kč/m2 a úhradu poměrné části za zpracování znaleckého posudku ve výši 300 Kč a úhrady
správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, do vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

1601/41
52

Výpůjčka pozemku p.p.č. 246/2 a částí pozemků st.p.č. 173, st.p.č. 565 a st.p.č. 189 v k.ú.
Hrabůvka, ulice U Haldy 18
Rada městského obvodu
rozhodla
vypůjčit pozemek p.p.č. 246/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.827 m², části pozemku st.p.č. 173
zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 419 m², části pozemku st.p.č. 565 zastavěná plocha a
nádvoří o celkové výměře 125 m² a část pozemku st.p.č. 189 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m²,
vše v k.ú. Hrabůvka, ulice U Haldy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, Sboru Církve bratrské v Ostravě – Korean Church, IČ: 736 34 701, se sídlem 28. října
3129/148, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00, za účelem užívání jako pozemky ke školskému zařízení
provozovanému v prostorách budovy č.p. 200, objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku
st.p.č. 173 zastavěná plocha a nádvoří a související budově bez čp/če, objektu občanské vybavenosti, který
je součástí pozemku st.p.č. 565 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka na ulici U Haldy 18, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce, ve znění přílohy tohoto materiálu

1602/41
53

Záměr na pronájem krytých stání v PO 31, č.stání 31, PP, ul. B. Četyny a v PO 42 , č. stání 61,
NP, B. Václavka, k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1)o záměru na pronájem krytého stání č. 31 v PO 31, ul. B. Četyny, umístěného v podzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 162 o výměře 1847
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH
2)o záměru na pronájem krytého stání č. 61 v PO 42, ul. B. Václavka, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 177 o výměře 1104
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH

1603/41
54

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6044 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6044 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

1604/41
55

Změna nájemní smlouvy, pozemek v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
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rozhodla
o změně nájemní smlouvy č. 2/a/042/410/94/Ing. Kol ze dne 23.1.1995 ve znění dodatků č. 1 až 8,
uzavřené se společností AUTOMONT CSW, spol s r.o., IČ: 41034511, Horní 3023/122, 700 30 Ostrava Bělský Les, za účelem výstavby a provozování komplexu autoslužeb (autosalón, autoservis, autobazar,
čerpací stanice), spočívající ve zúžení předmětu nájmu o pozemek parc.č. 272 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 2097 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě ve znění přílohy tohoto
materiálu
1605/41
56

Zrušení usnesení č. 1519/40 ze dne 8.10.2015 a záměr na pronájem krytých stání
parkovacích objektech

v

Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 1519/40 ze dne 8.10.2015
rozhodla
1) o záměru 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. č.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
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. č.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. č.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,
umístěných v podzemním podlaží , krytých stání č. 43, 46 a 60/2 v PO 41, ul. B.Václavka, umístěných v
nadzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č.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 krytého stání pro motocykl č. 9/1 v PO 41, ul. B.Václavka, umístěního v
podzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č.199
o výměře 1095 m2, k.ú. Dubina u Ostravy za účelem parkování motorky, na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 400,- Kč měsíčně vč. DPH,
6) 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. č.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
7) o záměru na pronájem krytých stání pro motocykly č. 15/1 a 40/1, v PO 51, ul. L. Hosáka, umístěných v
podzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225
o výměře 1371 m2, k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování motocyklu, na dobu neurčitou, s
jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 400,- Kč měsíčně vč. DPH
1606/41
57

Zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků v k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
doplnit úplatu za zřízení věcného břemene 300,- Kč/1 bm v ostatní ploše - zeleni a 400,- Kč/1 bm v ostatní
ploše - zpevněné ploše sjednanou na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a Smlouva o právu provést stavbu č. 15/a/014/2673/07/Bie ze dne 9.4.2008 o zákonem
stanovenou výši 21%DPH.
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek p.p.č. 270/25 ostatní plocha, ostatní komunikace , v
k.ú. Hrabůvka,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih za
účelem uložení přípojky NN v délce 35,18 m pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 40502 Děčín, Děčín IV - Podmokly, za úplatu 400,- Kč/ 1bm + zákonná sazba DPH, tj. za
celkovou úplatu 14.072,-Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neručitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání kabelového vedení NN, dále právo oprávněného vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek
v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a
odstraněním kabelového vedení NN a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1396-31/2015
rozhodla
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uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, Děčín IV Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu
1607/41
58

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 76/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 (10 m x 5
m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, za účelem umístění restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1608/41
59

Návrh na výpověď smluv o nájmu nemovité věci v působnosti městského obvodu - restaurační
zahrádky
Rada městského obvodu
rozhodla
1. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/480/04 ze dne 25.6.2004, ve znění dodatků,
uzavřenou za účelem provozování letního venkovního posezení na části pozemku p.p.č. 783/17 ostatní
plocha, zeleň o výměře 16 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova, panu Stanislavovi Synovcovi, IČ
15429237, se sídlem Horymírova 2970/8, 700 30, Ostrava - Zábřeh
2. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/1033/08/Ulr. ze dne 27.6.2008, ve znění dodatků,
uzavřenou za účelem zřízení a užívání letní restaurační zahrádky na části pozemku p.p.č. 654/32 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodimcevova, paní Aleně
Hruboňové, IČ 41081714, se sídlem Milíčova 1939/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
3. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/0644/10/Ulr. ze dne
25.10.2010, ve znění dodatků, uzavřenou za účelem vybudování letní sezonní dvojzahrádky na části
pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 60 m2 a 38 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Průkopnická, společnosti Passion-hry s.r.o., IČ 61943584, se sídlem Rostislavova 1333/15, Vítkovice, 703 00
Ostrava
4. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/314/12/Ulr. ze dne 11.6.2012, uzavřenou za účelem
užívání letní sezonní zahrádky na části pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
32 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova, společnosti PEEMORE OVA, s.r.o., IČ 29390095, se sídlem
Ostrava - Proskovice, U Zvonice 6/1, PSČ 72400
5. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/91/12/Ulr. ze dne
29.2.2012, uzavřenou za účelem zřízení a užívání restaurační zahrádky na části pozemku p.p.č. 783/4
ostatní plocha, zeleň o výměře 72 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, společnosti ARMITANO
s.r.o., IČ 26857651, se sídlem Poděbradova 1552/84, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
6. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/335/13/Ulr. ze dne 12.8.2013, uzavřenou za účelem
provozování letní restaurační zahrádky - terasy o výměře 50 m2 a užívání přístupového chodníku o výměře
21 m2 na částech pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, panu
Ing. Radimovi Erteltovi, IČ 11196271, bytem Jugoslávská 29, Ostrava - Zábřeh, 700 30
7. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/196/14/Ulr. ze dne 16.6.2014, uzavřenou za účelem
provozování restaurační předzahrádky na části pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP, panu Vlastimilovi Poláškovi, IČ 14578972, se sídlem Hulvácká
2824/26, Ostrava – Zábřeh
8. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/187/14/Dzi. ze dne 1.7.2014, uzavřenou za účelem
provozování restaurační předzahrádky na části pozemku p.č. 793/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2
v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková, paní Mgr. Šárce Tomanové, IČ 73885061, se sídlem Tichá ev.č.
26, 742 74 Tichá
9. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/707/10/Dzi. ze dne 20.9.2010, uzavřenou za účelem
zřízení letní zahrádky na části pozemku p.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova, paní Nadě Bednaříkové, IČ 67698573, se sídlem Lumírova 545/74, 700
30 Ostrava – Výškovice
10. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/271/12/Dzi. ze dne
13.6.2012, uzavřenou za účelem zřízení a provozování zahrádky u restaurace na části pozemku p.č. 793/281
ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní x Výškovická, panu Petrovi
Vavrečkovi, IČ 65491807, se sídlem Krakovská 1111/30, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
11. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/235/13/Vru. ze dne 27.5.2013, uzavřenou za účelem
provozování letní sezonní zahrádky u restaurace na části pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň o
celkové výměře 72 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka, společnosti 3E PROJEKT, a.s., IČ 25389092, se
sídlem Mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
12. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti, Smlouvu o právu provést stavbu č. 7/014/270/12/Dzi. ze dne
6.6.2012, uzavřenou za účelem zřízení a provozování zahrádky u restaurace na části pozemku p.č. 530/1
ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, panu Josefovi Šťástkovi,
IČ 60805153, se sídlem K Odře 85/8, 700 30 Ostrava - Výškovice
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13. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/341/04/Bie. ze dne 7.5.2004, ve znění dodatků,
uzavřenou za účelem provozování letního posezení na části pozemku p.p.č. 303/36 ostatní plocha, zeleň o
výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Prodejny, panu Romanovi Hejdukovi, IČ 67707947, se sídlem
Beskydská 13/28, 700 30 Ostrava – Zábřeh
14. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/975/08/Bie. ze dne 20.5.2008, ve znění dodatků,
uzavřenou za účelem provozování letní zahrádky na části pozemku p.p.č. 340/35 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 25 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Sámova, panu Ivanovi Kántorovi, IČ 48816027, se sídlem
Topolová 1975, 735 41, Petřvald
15. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/344/04/Bie. ze dne 13.5.2004, ve znění dodatků,
uzavřenou za účelem užívání jako venkovní posezení a přístup k nebytovým prostorám na části pozemku
p.p.č. 434/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 150 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova, panu Alešovi
Kundrátovi, IČ 02414368, se sídlem Václava Jiříkovského 180/64, 700 30 Ostrava – Dubina
16. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/532/13/Vru. ze dne 1.11.2013, uzavřenou za účelem
zřízení a užívání letní předzahrádky u restaurace na části pozemku p.p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň o
výměře 69 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Zlepšovatelů, společnosti D.Ú.E.P., spol. s r.o., IČ 25359258, se sídlem
A. Kučery 8, PSČ 700 30 Ostrava – Hrabůvka
17. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/463/02/Bie. ze dne 5.4.2002, ve znění dodatku,
uzavřenou za účelem provozování letního venkovního restauračního posezení na části pozemku p.p.č.
237/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova, panu Romanovi Šostkovi, IČ
44777248, se sídlem Velflíkova 287/12, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
18. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/884/07/Bie. ze dne 12.6.2007, ve znění dodatků,
uzavřenou za účelem vybudování a provozování letní zahrádky na části pozemku p.p.č. 412/1 ostatní
plocha, zeleň o výměře 16 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. A. Kučery, panu Ivo Gazdošovi, IČ 60813491, se sídlem
Nad Pekárnou 730, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
19. vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/654/04/Wyb. ze dne 2.9.2004, ve znění dodatků,
uzavřenou za účelem vybudování a užívání zpevněné plochy pro letní zahrádku na části pozemku p.p.č.
391/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 30 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova, společnosti PARIS STATEX
s.r.o., IČ 25357131, se sídlem Bieblova 2951/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
dle důvodové zprávy
a
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědí z nájmu, ve znění přílohy tohoto
materiálu
ukládá
odboru dopravy a komunálních služeb provést důslednou kontrolu zahrádek v měsících 05-06/2016
1609/41
60

Rekreační středisko ve Skalici okr. Frýdek – Místek
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 60, týkající se Rekreačního střediska ve Skalici okr. Frýdek – Místek, k
dopracování

1610/41
61

Dodržování ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Rada městského obvodu
bere na vědomí
zprávu o výsledku kontroly ve věci dodržování § 16 zákona o obcích při vyřizování podnětu Ing. J. N. a
navrhovaná opatření
ukládá
starostovi městského obvodu seznámit zastupitelstvo s výsledky kontroly a navrhovanými opatřeními

1611/41
62

M. S. – žádost o splátkový kalendář a uznání dluhu formou notářského zápisu
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít formou notářského zápisu uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře s dlužníkem M. S. , pro
částku 145.216,- Kč (součástí jsou i náklady bod g) za podmínek, že:
a)
Vyklidí byt č. 31 v domě č.p. 2779 na ul. Tylova, č.or. 4, v Ostravě-Zábřehu,nejpozději ke dni
30.11.2015
b) Zaplatí částku 144.216,- Kč s příslušenstvím + přirostlou částku za užívání bytu bez právního důvodu za
období 10-11/2015
c) Dlužník se zaváže v uznání dluhu a dohodě o splátkovém kalendáři uzavřené formou notářského zápisu
s doložkou vykonatelnosti, že do 5 dnů ode dne uzavření shora uvedené dohody zaplatit věřiteli částku
69.570,- Kč deponovanou na účtě insolvenční správkyně JUDr. Anny Antlové.
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d) Zaváže se k úhradě dluhu v pravidelných měsíčních splátkách á 5.000,- Kč měsíčně počínaje prosincem
2015.
e)
Uhradí náklady související s uznáním dluhu a dohodě o splátkách uzavřené fomou notářského zápisu s
doložkou vykonatelnosti
f) Dohoda o splátkách bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení byť s jedinou platbou.
g) Uzná současně i náklady nalézacího řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě sp.zn. 21 C
5/2014 a náklady odvolacího řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 71 Co 271/2015
dle důvodové zprávy
1612/41
63

Návrh Ing. Schwarzerové na odklad exekuce
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s odkladem exekuce, vedené pod sp. zn. 102 EX 00423/15

1613/41
64

Návrh Ing. S. na zastavení exekuce
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s návrhem Ing. S. na zastavení exekučního řízení, sp. zn. 102 EX 00423/15

1614/41
65

Rozhodnutí o odvolání ve věci sporu se společností Stavby COMPLET Technologic, s.r.o.
Rada městského obvodu
rozhodla
podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 08. 2015, číslo jednací 118 C 77/2013 83 ve znění přiloženého materiálu

1615/41
66P

Výměna svislé izolace bytového domu Čujkovova 29,31, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1ke smlouvě o dílo č.4/032/87/15 na veřejnou zakázku "Výměna svislé izolace
bytového domu Čujkovova 29, 31, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem Ing. Miroslavem Pytlem, se kterým se
zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 302 013,00 Kč bez DPH na částku 1 459 417,00 Kč bez DPH
a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a
neprovádění některých prací a prodlužuje se doba realizace díla o 14 kalendářních dnů na 91 kalendářních
dnů.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 45 302,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění.
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 1.
ukládá
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/87/15
Termín: 30. 10. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/87/15 na výše uvedenou zakázku
Termín: 26. 10. 2015

1616/41
67P

Nárvh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 67P, týkající se Návrhu odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

1617/41
68P

Změny v % příplatků za vedení a zrušení zvláštního příplatku ředitelů příspěvkových organizací
základních a mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změny v % příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
zrušuje
vyplácení zvláštního příplatku ředitelce Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové
organizace, dle důvodové zprávy
zmocňuje
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starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů.
1618/41
69P

Dětské hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc. č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul.
Lumírova
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/34/038/15 ze dne 21. 9. 2015 se zhotovitelem DAV, a.s., se
sídlem Zengrova 510/19 na realizaci VZ 15.15 na stavbu „Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc.
č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul. Lumírova" 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 4 349 878,- Kč vč.
DPH na tuto zakázku o částku 7 415,- Kč vč. DPH na částku 4 357 293- Kč vč. DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/34/038/15
na realizaci „Dětské hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 1, parc. č. 793/286, k. ú. Výškovice u Ostravy - ul.
Lumírova"
Termín: 04. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/34/038/15 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 30. 10. 2015

1619/41
70P

Hřiště workout, ul. Lumírova parc. č. 793/303, k. ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/044/2015 ze dne 12. 10. 2015 se zhotovitelem
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci VZ
79.15 na stavbu „Hřiště workout, ul. Lumírova parc. č. 793/303, k. ú. Výškovice u Ostravy" 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 351 977,- Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 43 478,- Kč vč. DPH na částku 395 455,Kč vč. DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/044/2015 na realizaci „Hřiště workout, ul. Lumírova parc. č. 793/303, k. ú. Výškovice u Ostravy"
Termín: 30. 10. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/044/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 27. 10. 2015

1620/41
71P

Hřiště workout, ul. Průkopnická parc. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/2015 ze dne 7. 10. 2015 se zhotovitelem WORKOUT
CLUB PARKS s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na realizaci VZ 81.15 na
stavbu „Hřiště workout, ul. Průkopnická parc. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad Odrou" 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 422 036,- Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 57 792,- Kč vč. DPH na částku 479 828,- Kč vč. DPH.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
4/034/045/2015 na realizaci „Hřiště workout, ul. Průkopnická parc. č. 654/26, k. ú. Zábřeh nad odrou"
Termín: 30. 10. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/045/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 27. 10. 2015

1621/41
72P

Fitness park Ostrava-Dubina: část 1 - objekty - B2-Discgolf, B3-Fitness prvky, B4-Terénní
úpravy a A-veřejné osvětlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/15 ze dne 9. 9. 2015 se zhotovitelemSYNERGY
SOLUTION s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha-Žižkov na realizaci VZ 38.15 na stavbu
„Fitness park Ostrava-Dubina: část 1 - objekty - B2-Discgolf, B3-Fitness prvky, B4-Terénní úpravy a
A-veřejné osvětlení" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu
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díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD
nutných k dokončení této zakázky. Změny v položkovém rozpočtu nemají vliv na cenu pouze na technické
provedení díla.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/15
na realizaci "Fitness park Ostrava-Dubina: část 1 - objekty - B2-Discgolf, B3-Fitness prvky, B4-Terénní
úpravy a A-veřejné osvětlení"
Termín: 30. 10. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/15 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 27. 10. 2015
1622/41
73P

Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 - ke smlouvě o dílo č. 4/034/007/2015 ze dne 21. 7. 2015 na realizaci VZ 20.15 na
stavbu „Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o.,
Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov 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 5.420.615,77 Kč bez DPH o částku 39.467,02 Kč bez DPH
na celkovou částku 5.460.082,79 Kč bez DPH,
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
4/034/007/2015 ze dne 21. 7. 2015 na realizaci VZ 20.15 na stavbu „Rekonstrukce bytového domu
Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh",
Termín: 10. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/007/2015 ze dne 21. 7. 2015 na výše uvedenou
zakázku.
Termín: 02. 11. 2015

1623/41
74P

Vybudování vytápění a rozvodu teplé vody Jedličkova 8, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 - 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 snižuje
konečná cena díla 1.555.106,00 Kč bez DPH o částku -3.572,40 Kč bez DPH na celkovou částku 1.551.533,60
Kč bez DPH,
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 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: 06. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2015 ze dne 10. 9. 2015 na výše uvedenou
zakázku.
Termín: 02. 11. 2015

1624/41
75P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního
hřiště v zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 95.15 na stavební práce
"Vybudování dopravního hřiště v zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina“ 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
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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 95.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 10. 12. 2015
1625/41
76P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. čtvrtletí r. 2015
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 76P, týkající se Přehledu o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis.
bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. čtvrtletí r. 2015, k dopracování

1626/41
77P

Výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení projektu - Výstavba osobního výtahu v domě
s pečovatelskou službou, Horní 679/29, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku dle § 84 odst. 2 písm. e), neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. V
rámci zpracování plánu investičních akcí pro následující investiční období vyplynuly nové skutečnosti mající
zásadní vliv na investiční akci výstavby osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29,
Ostrava – Hrabůvka. Z důvodu dodržení zásady hospodárného nakládání s veřejnými prostředky se
zadavatel rozhodl začlenit výstavbu osobního výtahu v domě s pečovatelskou službou, Horní 679/29,
Ostrava – Hrabůvka do investičního plánu pro rok 2016 v přímé návaznosti na další plánované investiční
akce
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 80.15
Termín: 30. 11. 2015

1627/41
78P

Výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení projektu - "Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu
tělocvičny objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka"
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 65.15 na zhotovení projektu
"Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
Dobré stavby s.r.o., Ostrava - Kunčice, Serafínova 396/9, PSČ 71900, IČ 25828495, za nabídkovou cenu 85
000 Kč bez DPH/12 týdnů
jako druhým v pořadí s uchazečem - SLONKA s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ
70200 IČ 26852659, za nabídkovou cenu 150 000 Kč bez DPH/10 týdnů
jako třetím v pořadí s uchazečem - Ing. Elena Čimburová, Ostrava – Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 700
30 IČ 40325211, za nabídkovou cenu 165 500 Kč bez DPH/10 týdnů.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 65.15
Termín: 30. 11. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
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"Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu tělocvičny objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 31. 10. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce
sociálních zařízení pavilonu tělocvičny objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 20. 11. 2015
1628/41
79P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul.
Petruškova
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 16.15 na stavební práce
"Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou ul. Petruškova" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- PROLEMAX s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, IČ: 26342057, za nabídkovou cenu Kč
4.770.694,00 bez DPH a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů
- jako druhým v pořadí s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby MORAVA, Oblast
Speciální stavby, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, doruč. adresa Vratimovská
624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 48035599, za nabídkovou cenu Kč 5.326.975,00 bez DPH a s lhůtou
realizace 70 kalendářních dnů,
- jako třetím v pořadí s uchazečem SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín,
IČ: 25560191, za nabídkovou cenu Kč 5.592.329,00 bez DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.15
Termín: 31. 12. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova"
Termín: 27. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Dětská hřiště
Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parcela č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad Odrou - ul. Petruškova"
Termín: 04. 12. 2015

1629/41
80P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - projektová
dokumentace “Zpracování PD pro vybudování pěti nových dětských hřišť MOb Ostrava-Jih”
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 80P, týkající se Výzvy (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka
na služby) - projektová dokumentace “Zpracování PD pro vybudování pěti nových dětských hřišť MOb
Ostrava-Jih”

1630/41
81P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)
- Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 87.15 na služby „Zajištění nepřetržité
havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ 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, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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2.
3.
4.
5.

Markéta Langrová, členka rady obvodu
Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 87.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 10. 12. 2015
1631/41
82P

Výzva (ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů)Oprava
chodníků v MO Ostrava-jih IV. Etapa (Volgogradská); Oprava chodníku ulice Dolní; Oprava
chodníku ul. Stadická
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 96.15 Oprava chodníků v MO Ostrava-jih IV.
Etapa (Volgogradská); Oprava chodníku ulice Dolní; Oprava chodníku ul. Stadická dle § 25 v návaznosti na §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s doplněním a úpravou
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Věra Válková, místostarostka
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
5.Ing. et Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 96.15 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 20. 12. 2015

1632/41
83P

Zpráva komise - Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o vyloučení uchazeče č. 6 ALPINE Bau CZ a.s. sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 02604795, z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek VZ 74.15 "Oprava povrchu ulice
Písečná, Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, Oblast Východ Ostrava - Svinov,
Polanecká 827, PSČ 721 08, IČ 60838744 za nabídkovou cenu 761 824,98 Kč bez DPH / 12 kal. dnů
realizace
a
jako druhým v pořadí
s uchazečem EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924 za
nabídkovou cenu 731 500,86 Kč bez DPH / 21 kal. dnů realizace
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ukládá
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit smlouvu o dílo na veřejnou zakázku "Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 30. 10. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu s vybraným uchazečem na VZ 74.15" Oprava povrchu ulice Písečná, Ostrava-Zábřeh" a
předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 06. 11. 2015
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 74.15 "Oprava povrchu ulice Písečná, OstravaZábřeh"
Termín: 30. 11. 2015
1633/41
84P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Rekonstrukce oplocení
při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě protokolu o I. jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VZ 82.15
„Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“ o vyloučení
uchazeče Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ
00031488 z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky VZ 82.15 „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V.
Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“ v souvislosti s vyloučením uchazeče
Termín: 30. 10. 2015

1634/41
85P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provedení oprav ve
volných bytech Městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě protokolu o I. jednání a zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 88.15 na stavební práce "Provedení oprav ve volných bytech Městského obvodu
Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- G&G Bulding s.r.o., se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 27784231, u dílčí části 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 této veřejné zakázky,
- OSBAU s.r.o., se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČ: 02117436, u dílčí části 10 této veřejné
zakázky,
- HAS realizace staveb spol. s r.o., se sídlem Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava-Třebovice, IČ: 27848434, u
dílčí části 9, 11, 12 této veřejné zakázky,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě protokolu o I. jednání a zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 88.15 na stavební práce "Provedení oprav ve volných bytech Městského obvodu
Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
u dílčí části 4 – Odborářská 676/70, byt č. 9, Hrabůvka
- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
71002251, za nabídkovou cenu Kč 95.250,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem GaVi-mont, s.r.o., se sídlem Šalounova 331/20a, 703 00 OstravaVítkovice, IČ: 26849861, za nabídkovou cenu Kč 116.373,10 bez DPH a s lhůtou realizace 23 kalendářních
dnů
u dílčí části 7 – Karpatská 2857/20, byt č. 36, Zábřeh
- s vybraným uchazečem GaVi-mont, s.r.o., se sídlem Šalounova 331/20a, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ:
26849861, za nabídkovou cenu Kč 155.596,41 bez DPH a s lhůtou realizace 23 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový JičínŽilina, IČ: 71002251, za nabídkovou cenu Kč 168.422,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů
u dílčí části 8 – Čujkovova 1715/23, byt č. 25, Zábřeh
- s vybraným uchazečem JAMTEKO GROUP, a.s., se sídlem Studentská 659, 735 81 Nový Bohumín, IČ:
26875829, za nabídkovou cenu Kč 38.676,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem TIMO profistavby s.r.o., se sídlem 1. máje 1526/6, 703 00 Moravská
Ostrava, IČ: 28591801, za nabídkovou cenu Kč 40.395,00 bez DPH a s lhůtou realizace 24 kalendářních dnů
u dílčí části 9 – P. Lumumby 2595/3, byt č. 9, Zábřeh
- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
71002251, za nabídkovou cenu Kč 130.500,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem JAMTEKO GROUP, a.s., se sídlem Studentská 659, 735 81 Nový
Bohumín, IČ: 26875829, za nabídkovou cenu Kč 131.076,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních
dnů
u dílčí části 10 - Odborářská 678/74, byt č. 22, Hrabůvka
- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
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71002251, za nabídkovou cenu Kč 57.300,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem JAMTEKO GROUP, a.s., se sídlem Studentská 659, 735 81 Nový
Bohumín, IČ: 26875829, za nabídkovou cenu Kč 76.624,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů
u dílčí části 11 – Volgogradská 2393/117 byt č. 8, Zábřeh
- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
71002251, za nabídkovou cenu Kč 138.510,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem OSBAU s.r.o., se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČ:
02117436, za nabídkovou cenu Kč 137.110,00 bez DPH a s lhůtou realizace 24 kalendářních dnů
u dílčí části 12 – Volgogradská 2424/74, byt č. 3, Zábřeh
- s vybraným uchazečem Petr Kollár, s místem podnikání Hasičská 476/37, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ:
62259857, za nabídkovou cenu Kč 98.243,00 bez DPH a s lhůtou realizace 24 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový JičínŽilina, IČ: 71002251, za nabídkovou cenu Kč 102.030,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u dílčí části 4, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 této veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce VZ 88.15
Termín: 31. 12. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na dílčí části 4, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 této veřejné zakázky malého rozsahu
"Provedení oprav ve volných bytech Městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 13. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na na dílčí části 4, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 této veřejné
zakázky malého rozsahu "Provedení oprav ve volných bytech Městského obvodu Ostrava-Jih" a předat je k
podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 20. 11. 2015
1635/41
86

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

základních škol zřízených Statutárním městem

Rada městského obvodu
bere na vědomí
oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih, které je v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové
zprávy.
1636/41
87

Uzavření dodatku ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu V V č.1216 ze dne 28.2.2003
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dodávce vody z vodovodu V V číslo 1216 ze dne 28.2.2003 na odběrném
místě RS Skalice Kamenec č.123 (rekreační středisko), s dodavatelem Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193665, z důvodu změny
bankovního spojení dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dodatku ke smlouvě č. 1216, ze dne 28.2.2003

1637/41
88

Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x
Kaminského
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru vypůjčit části pozemků parc.č. 71/103 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře
9616 m2 a parc.č. 71/123 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 96 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání a provozování
stavebních objektů „Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih“, na dobu určitou (nejdéle do 31.3.2016)

1638/41
89

Záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Středoškolská
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru výpůjčit pozemky parc.č. 677/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2137 m2 a parc.č. 692/1
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2566 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby - realizace sociálního
projektu "Domov se zvláštním režimem", na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za podmínky
vydání předchozího souhlasu rady města

1639/41
90P

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih, dodatek č. 1 ke zpracování projektové
dokumentace
Rada městského obvodu

27.10.2015 11:42

31 z 35

about:blank

rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 6/034/021/2015 ze dne 27.7.2015 se zhotovitelem
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. se sídlem ul. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba na zpracování
stavební studie a projektové dokumentace pro stavební akci Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih,
kterým se zvyšuje cena díla o 32.670,- Kč na 151.250,- Kč vč. DPH a prodlužuje se termín realizace o 21
dnů na 111 dnů.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 je smlouvě o dílo č.
6/034/021/2015 na zpravování DSP (zároveň DPS) - SO vzduchotechnika vstupní auly - akce Rekonstrukce
obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih.
Termín: 06. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
Prověřit návrh smlouvy.
Termín: 02. 11. 2015
1640/41
91P

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
ukládá
odboru právnímu provést právní rozbor postupu při plnění lhůty realizace dle smlouvy č. 4/034/039/2014 na
veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" ze dne 3. 2. 2015 se zhotovitelem INTOZA
s.r.o. a dodatků č. 1. až č. 6. k SoD. Na základě tohoto rozboru určit konečnou lhůtu realizace a termín
dokončení díla a zvolit další postup pro možnost čerpání dotací.
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s přezkoumáním vzniklé situace a vyhotovením právního
rozboru dle SoD 4/034/039/2014 na realizaci Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina.
Termín: 30. 10. 2015

1641/41
92

Doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 92, týkající se Doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava-Jih, k dopracování

1642/41
93

Návrh na úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem na úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle
předloženého návrhu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na úpravu a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih s účinností od 12. 11. 2015

1643/41
94

Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 12. 11.
2015
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem programu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
12. 11. 2015 od 13.00 hod., dle přílohy předloženého materiálu

1644/41
95

Návrh na úpravu Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
úpravu a doplnění Jednacího řádu Rady městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností
od 22. 10. 2015

1645/41
96P

Investiční záměry na zpracování projektových dokumentací
Rada městského obvodu
schvaluje
investiční záměry na zpracování projektový dokumentací:
- Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice,
- Rozšíření vzduchotechniky vč. klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO,
- Rekonstrukce elektroinstalace stavby bez čísla pop. na pozemku parc. č. 1821, k.ú. Hrabůvka, ul.
Adamusova, Ostrava - Hrabůvka,
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- Vybudování spojovacího koridoru pro vstup do jídelny a zateplení stavby bez č. pop. na pozemku parc. č.
1821, k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova, Ostrava - Hrabůvka,
dle důvodové zprávy.
1646/41
97P

Jmenování vedoucího odboru správních činností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
jmenuje
Mgr. Radka Dronga, vedoucím odboru správních činností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s
účinností od 1. 1. 2016.
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: 31. 12. 2015

1647/41
98P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - „Poskytování právních služeb pro Statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017“
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 98P, týkající se Podmínek výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - „Poskytování právních služeb pro
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017“

1648/41
99P

Veřejná zakázka - „Instalace měření spotřeby tepla a teplé vody denostupňovou metodou“
Rada městského obvodu
souhlasí
s provedením změn v Kvalifikační a zadávací dokumentaci VZ 68.15 „Instalace měření spotřeby tepla a teplé
vody denostupňovou metodou“ specifikovaných v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit provedení změn v Kvalifikační a zadávací dokumentaci VZ 68.15
Termín: 25. 10. 2015

1649/41
100P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provedení oprav ve
volných bytech Městského obvodu Ostrava-Jih - dílčí část 1, 2, 3, 5, 6
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě protokolu o II. jednání a zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 88.15 na stavební práce "Provedení oprav ve volných bytech Městského obvodu
Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488, u
dílčí části 1, 2, 3 této veřejné zakázky,
- Jiří Lorenc, s místem podnikání Kálalova 1359/10a, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 15448541, u dílčí části
3, 5 této veřejné zakázky,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla
na základě protokolu o II. jednání a zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 88.15 na stavební práce "Provedení oprav ve volných bytech Městského obvodu
Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
u dílčí části 1 - J. Škody 188/1, byt č. 7, Dubina
- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
71002251, za nabídkovou cenu Kč 163.915,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Dana Lefendová, s místem podnikání Kateřinice 58, 742 58 Kateřinice,
IČ: 66176620, za nabídkovou cenu Kč 171.460,00 bez DPH a s lhůtou realizace 22 kalendářních dnů
u dílčí části 2 - J. Škody 188/1, byt č. 32, Dubina
- s vybraným uchazečem Dana Lefendová, s místem podnikání Kateřinice 58, 742 58 Kateřinice, IČ:
66176620, za nabídkovou cenu Kč 183.402,00 bez DPH a s lhůtou realizace 22 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový JičínŽilina, IČ: 71002251, za nabídkovou cenu Kč 186.433,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů
u dílčí části 3 - V. Vlasákové 963/17, byt č. 8, Bělský Les
- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
71002251, za nabídkovou cenu Kč 68.750,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Dana Lefendová, s místem podnikání Kateřinice 58, 742 58 Kateřinice,
IČ: 66176620, za nabídkovou cenu Kč 90.465,00 bez DPH a s lhůtou realizace 22 kalendářních dnů
u dílčí části 5 - B. Četyny 930/2, byt č. 58, Bělský Les
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- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
71002251, za nabídkovou cenu Kč 80.235,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem OSBAU s.r.o., se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČ:
02117436, za nabídkovou cenu Kč 85.150,00 bez DPH a s lhůtou realizace 24 kalendářních dnů
u dílčí části 6 - Výškovická 446/151, byt č. 21, Výškovice
- s vybraným uchazečem Martin Kott, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČ:
71002251, za nabídkovou cenu Kč 79.685,00 bez DPH a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Petr Kollár, s místem podnikání Hasičská 476/37, 700 30 OstravaHrabůvka, IČ: 62259857, za nabídkovou cenu Kč 87.240,00 bez DPH a s lhůtou realizace 24 kalendářních
dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u dílčí části 1, 2, 3, 5, 6 této veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce VZ 88.15
Termín: 31. 12. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na dílčí části 1, 2, 3, 5, 6 této veřejné zakázky malého rozsahu "Provedení
oprav ve volných bytech Městského obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 13. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na na dílčí části 1, 2, 3, 5, 6 této veřejné zakázky
malého rozsahu "Provedení oprav ve volných bytech Městského obvodu Ostrava-Jih" a předat je k podpisu
starostovi městského obvodu
Termín: 20. 11. 2015
1650/41
101P

Zrušení VZ 82.15 (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce oplocení
při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 82.15 na stavební práce "Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na
pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy" s ohledem na Čl.VII. Podmínek výzvy a z důvodu splnění
účelu zadávacího řízení, a to zajištění hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 82.15
Termín: 30. 10. 2015

1651/41
102

Konání vánočního trhu na pozemku p.č. 391/22 v k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
souhlasí
s konáním vánočního trhu v termínu 1.12. - 24.12.2015 na parkovišti situovaném na pozemku p.č. 391/22 v
k.ú. Hrabůvka, situovaném mezi objektem K-Tria a objektem Venuše.

1652/41
103

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2015/2016
Rada městského obvodu
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2015/2016

1653/41
104

Ukončení smlouvy o nájmu krytého stání a zveřejnění záměru na pronájem krytého stání č. 53,
v PO 42 B. Václavka ,NP, k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 42/53/02/2009, uzavřenou s paní H. S. na nájem krytého stání č.
53 v PO 42 na ul. B. Václavka, umístěném v nadzemním podlaží budovy občanské vybavenosti bez čp/če,
garáže, která je součástí pozemku parc.č. 177 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1104 m2, k.ú. Dubina
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného
jako parkovací stání, dohodou ke dni 31.10.2015 a uzavřít „Dohodu o ukončení nájmu " ve znění přílohy
tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem krytého stání č. 53 v PO 42 na ul. B.Václavka, umístěného v nadzemním podlaží
budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č.177 o výměře 1104 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

1654/41
OR

Dopis starosty Bc. Martina Bednáře
Rada městského obvodu
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souhlasí
s textem dopisu starosty městského obvodu adresovaného Zastupitelstvu městského obvodu Nová Bělá,
týkající se návrhu na úpravu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje
provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy
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