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která se konala 11. 2. 2016 10:00

(usn. č. 2112/56 - usn. č. 2171/56)

1 z 18



Přehled usnesení 56. schůze Rady městského obvodu, ze dne 11. 2. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2112/56 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2113/56 2. Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2114/56 3. Výměna drobných herních prvků a pískovišť ve 24 lokalitách městského obvodu Ostrava-Jih. (Věra Válková,
místostarostka)

2115/56 4. Zrestaurování památníku budování socialismu se sousoším „Komunisté“ v městském obvodě Ostrava-Jih.
(Věra Válková, místostarostka)

2116/56 5. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (Věra Válková, místostarostka)

2117/56 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na poskytování úklidových služeb v objektech Domů s pečovatelskou
službou na ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu - navýšení ceny (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

2118/56 7. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory-účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (RNDr.
Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2119/56 8. Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

2120/56 9. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (RNDr. Ph.D.
František Staněk, místostarosta)

2121/56 10. Žádost o spolupráci městského obvodu Ostrava-Jih s Armádou spásy v České republice, z.s. na projektu
"Prevence bezdomovectví" (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2122/56 11. Navýšení hodnoty předaného hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2123/56 12. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2124/56 13. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2125/56 14. Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-
Zábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2126/56 15. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2127/56 16. Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3  ke zřizovací
listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

2128/56 17. Změna odpisových plánů na rok 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2129/56 18. Prominutí poplatku a úroku z prodlení (do 20 tis. Kč)
                  (V. H. K.) (Markéta Langrová, člen rady)

2130/56 19. Prominutí ušlého nájemného a nedoplatku vyúčtování služeb za byt č. 55, na ul.Čujkovova 1715/23,
O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

2131/56 20. Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32, O.- Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

2132/56 21. Pronájem prostoru v bytovém domě na ul. B. Četyny 2, O.-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

2133/56 22. Skončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu
bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2134/56 23. Ukončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

2135/56 24. Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na pronájem
(Markéta Langrová, člen rady)

2136/56 25. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na instalaci technologického zařízení na střeše bytového domu
Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice (Markéta Langrová, člen rady)

2137/56 26. Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2138/56 27. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v bytovém domě na ul. Volgogradská 74, O.-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

2139/56 28. Zveřejnění záměru na změnu nájemních smluv na pronájem prostor v budově na ul. Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

2140/56 29. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

2141/56 30. Nabídka odkupu ubytovny HD Hlubina, ul. Horní 1110/54, k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2142/56 31. Prominutí úroků z prodlení a uplatnění inflační doložky (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2143/56 32. Pronájem parkovacího stání č. 15 v parkovacím objektu PO 09 v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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2144/56 33. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2145/56 34. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2146/56 35. Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2147/56 36. Stanovisko k nabytí pozemku a k následnému svěření pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2148/56 37. Stanovisko k pronájmu nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2149/56 38. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 5 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2150/56 39. Záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 303/36 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Prodejny (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2151/56 40. Záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 462/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2152/56 41. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Rottrova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2153/56 42. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2154/56 43. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2155/56 44. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2156/56 45. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2157/56 46. Záměr na využití části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2158/56 47. Zřízení věcného břemene k pozemku st. p.č. 4309 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenému městskému obvodu Ostrava - Jih (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2159/56 48. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, za rok 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

2160/56 49. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 13. schůze rady, konané dne 9. 4. 2015
do 30. schůze rady, konané dne 7. 8. 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

2161/56 50. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 31 . 12. 2015 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

2162/56 51P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2163/56 52P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální oprava střechy včetně
zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2164/56 53P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální oprava střechy včetně
zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2165/56 54P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava zahradních teras, MŠ Tylova
37, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2166/56 56. Uzavření dodatků ke smluvním vztahům k nebytovým prostorám (Markéta Langrová, člen rady)

2167/56 57. Výstavba 2 víceúčelových sportovních hřišť v městském obvodě Ostrava-Jih. (Věra Válková, místostarostka)

2168/56 58. Stavební úpravy pavilónu ,,B" v objektu na ul. Mjr. Nováka č.pop. 1455/34, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

2169/56 OR Odvolání členů komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

2170/56 OR Změny názvů komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

2171/56 OR Jmenování členů komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 55P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2112/56  
1

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

1)
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2229 o 78 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5364 o 68 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 6402, pol. 5366 o 10 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 60 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 60 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 1151 o 500 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 585 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1152 o 585 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 2 800 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1083 o 2 800 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 511 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3632, pol. 5909 o 1 511 tis. Kč

9)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 348 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6402, pol. 5364 o 306 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 10, § 6402, pol. 5364 o 42 tis. Kč

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 600 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1150 o 4 600 tis. Kč

8)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 32 000 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1148 o 16 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1149 o 15 500 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

2113/56  
2

Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření účelu použití kapitálových výdajů

ORJ 12, § 3639, pol. 6130 dle důvodové zprávy
ORJ 7, § 3141, pol. 6122 dle důvodové zprávy

2114/56  
3

Výměna drobných herních prvků a pískovišť ve 24 lokalitách městského obvodu Ostrava-Jih.

Rada městského obvodu

souhlasí

s investičním záměrem na výměnu drobných herních prvků a pískovišť ve 24 lokalitách městského obvodu
Ostrava-Jih.

2115/56  
4

Zrestaurování památníku budování socialismu se sousoším „Komunisté“ v městském obvodě
Ostrava-Jih.

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 4, týkající se investičního záměru na zrestaurování památníku budování
socialismu se sousoším „Komunisté“ v městském obvodě Ostrava-Jih.
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2116/56  
5

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin

Rada městského obvodu

souhlasí

s kácením dřevin v rámci stavby "Oprava vodovodu ve Výškovicích, ul. Výškovická, Srbská, Jičínská" 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. Dřeviny rostou na
parcele číslo 740/4 k.ú. Výškovice u Ostravy

a zmocňuje

podáním žádosti o povolení kácení společnost OVaK, a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-
Moravská Ostrava IČ: 4519373

2117/56  
6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na poskytování úklidových služeb v objektech Domů s
pečovatelskou službou na ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu - navýšení ceny

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 6, týkající se dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na poskytování úklidových služeb v
objektech Domů s pečovatelskou službou na ul. Horymírova v Ostravě-Zábřehu - navýšení ceny.

2118/56  
7

Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory-účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok
2016

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2016
dle příloh předloženého materiálu
souhlasí

s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2016
dle příloh předloženého materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih

souhlasit s návrhem smlouvy o poskytnutí účelové dotace

2119/56  
8

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 44
L. Z. a J., bytem Ostrava-Zábřeh, Volgogradská

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 40
O. T., trvale bytem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 34
G. B. a M., bytem Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů

2120/56  
9

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 01.10.2015 do 31.12.2015

2121/56  
10

Žádost o spolupráci městského obvodu Ostrava-Jih s Armádou spásy v České republice, z.s. na
projektu "Prevence bezdomovectví"

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 10, týkající se žádosti o spolupráci městského obvodu Ostrava-Jih s Armádou
spásy v České republice, z.s. na projektu "Prevence bezdomovectví".
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2122/56  
11

Navýšení hodnoty předaného hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o navýšení hodnoty předaného hmotného movitého majetku k hospodaření  Základní škole a mateřské
škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci o částku Kč 58 080,00 dle důvodové
zprávy

2123/56  
12

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce  Základní školy Ostravy-Dubina, F.Formana, příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z
investičního fondu   ve výši 900 tis. Kč na účet zřizovatele dle důvodové zprávy.

2124/56  
13

Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

řediteli Základní školy a mateřské školy Ostravy-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace odvod
finančních prostředků z investičního fondu ve výši 800 tis. Kč na účet zřizovatele dle důvodové zprávy.

2125/56  
14

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6,
Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí

Rada městského obvodu

souhlasí

se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-
Zábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 - Energetické úspory
rozhodla

požádat radu města o schválení
a) předfinancování projektu uvedeného v bodě1 tohoto usnesení v maximální výši 11 973 tis. Kč,
b) spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení v maximální výši 3 614 tis. Kč.
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
"Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osy 5 - Energetické úspory
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 15. 04. 2016

2126/56  
15

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách

Rada městského obvodu

souhlasí

s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní rok
2016/2017, v mateřských školách zřizených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
dle důvodové zprávy

2127/56  
16

Změna hodnot movitého majetku předaného k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3
 ke zřizovací listině příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

hodnoty  movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2015 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih a hodnotu movitého majetku předaného k hospodaření Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci k 1.1.2016, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
souhlasí

se změnou přílohy  č. 3 a jejího úplného znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a
kultuře, jejichž zřizovatelem je  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih k níže uvedeným
příspěvkovým organizacím, k 31.12.2015:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
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Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
souhlasí

se změnou přílohy č. 3 a jejího úplného znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih od 1.1.2016
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací
listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře  výše uvedených příspěvkových organizací zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.

2128/56  
17

Změna odpisových plánů na rok 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

2129/56  
18

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

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek a úrok z prodlení pí V. H. K., za byt na ul.  Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina, ve
výši 100 %, tj. 5.738 Kč, dle důvodové zprávy

2130/56  
19

Prominutí ušlého nájemného a nedoplatku vyúčtování služeb za byt č. 55, na ul.Čujkovova
1715/23, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím ušlého nájemného a nedoplatku  vyúčtování služeb za bezesmluvní užívání bytu č. 55 na ul.
Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, dědicům L. H., bytem Krestova, Ostrava-Hrabůvka, J. M., bytem
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh a Z. M., bytem Kubínova, Ostrava-Heřmanice (po zemřelém nájemci p. J.
M., zemř. 08.01.2013), v celkové výši 54.663 Kč s příslušenstvím, dle důvodové zprávy
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2131/56  
20

Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32, O.- Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu garáže č. 1 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or. 32 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku
parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, panu L. V., bytem Provaznická, Ostrava-Hrabůvka na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a měsíčním nájemným ve výši 1.325 Kč vč. DPH

2132/56  
21

Pronájem prostoru v bytovém domě na ul. B. Četyny 2, O.-Bělský Les

Rada městského obvodu
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rozhodla

I. o pronájmu prostoru o výměře 20,77 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 930 na ul. B. Četyny č. or. 2 v Ostravě-Bělském Lese, který
je součástí pozemku parc. č. 130 v k.ú. Dubina u Ostravy, panu Josefu Somerlíkovi, bytem Bohumíra
Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, IČ: 73961523 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 500 Kč/m2/rok za účelem užívání jako skladové prostory

II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s panem Josefem Somerlíkem z důvodu vyřizování
změny účelu užívání dle důvodové zprávy

2133/56  
22

Skončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o skončení nájmu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 29.02.2016

Edisonova 21, 1+3, standard, č. b. 3
I. D., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka

II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu s účinností od 01.03.2016 na dobu určitou

Edisonova 21, 1+3, standard, č. b. 3
L. G., Edisonova, Ostrava-Hrabůvka

dle důvodové zprávy

2134/56  
23

Ukončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o ukončení nájmu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy

D. K., Plzeňská 8, č. b. 57
H. P., Tylova 4, č. b. 22
M. P, Tylova 4, č. b. 46
K. R., V. Jiřikovského 29, č. b. 2
M. Z., V. Košaře 4, č. b. 48
 
II.

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy

K. A., Pavlovova 67, č. b. 27

2135/56  
24

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Stadická 3, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o ukončení nájmu nebytového prostoru - garáže č. 2 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3 v Ostravě-
Hrabůvce s nájemcem p J. P., bytem Oráčova, Ostrava- Hrabůvka, dohodou ke dni 17.02.2016, dle
důvodové zprávy

II. o zveřejněnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 2 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,  na ul. Stadická 1369/3 v Ostravě-
Hrabůvce, který je umístěn na  pozemku parc. č. 1298 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 1.223 Kč vč. DPH za účelem užívání jako garáže
pro motorové vozidlo

2136/56  
25

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na instalaci technologického zařízení na střeše bytového
domu Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě SD/20130040 (č. smlouvy pronajimatele 85) ze dne 31.10.2013
na umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na stávající stožár STA,
instalovaného na střeše obytného domu Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, který je součásti
pozemku parc. č. st. 740/27 v kat. území Výškovice u Ostravy se společností OVANET a.s., se sídlem
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Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČ 29399491, a to z důvodu změny úhrady nákladů na elektrickou
energií spotřebovanou provozovatelem zařízení dle důvodové zprávy.
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 1.

2137/56  
26

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, na dobu určitou, dle důvodové zprávy

D. K., V. Košaře, Ostrava-Dubina

2138/56  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostoru o výměře 17,30 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 2424 na ul. Volgogradská č. or. 74 v
Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 3173 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší nájemného 450 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako
kancelář za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a
n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

2139/56  
28

Zveřejnění záměru na změnu nájemních smluv na pronájem prostor v budově na ul. Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
zveřejnit záměr na změnu  nájemní smlouvy uzavřené dne 11.06.2012, ve znění dodatků, na pronájem
prostor sloužících podnikání o výměře 549,77 m2 s účelem užívání jako coworkingové centrum a 23 m2
jako posezení pro návštěvníky centra v II. NP budovy č.p. 1492 objekt občanské vybavenosti, která je
součástí pozemku p. č. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č.or. 55, Ostrava-
Hrabůvka, a to z důvodu  změny nájemce ze spolku Institut pro ženy, z.s., se sídlem Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka, IČ: 22691006, na společnost Chutě života, s.r.o., se sídlem Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 24813753, dle důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr na změnu  nájemní smlouvy uzavřené dne  24.01.2013, ve znění dodatků, na pronájem
zábradlí ochozu o výměře 3 m2, za účelem instalace bannerové reklamy, v II. NP budovy č.p. 1492 objekt
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,
na ul. Horní č.or. 55, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu  změny nájemce ze spolku Institut pro ženy, z.s., se
sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 22691006, na společnost Chutě života, s.r.o., se sídlem
Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 24813753, dle důvodové zprávy

2140/56  
29

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Stadická 3, 1+3, standard, č. b. 7
L. F., a G. F., Stadická, Ostrava-Hrabůvka

Bedřicha Václavka 3, 1+2, standard, č. b. 22
I. L., Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les

Horymírova 125, 0+1, standard, č. b. 13
I. J., Horymírova, Ostrava-Zábřeh

2141/56  
30

Nabídka odkupu ubytovny HD Hlubina, ul. Horní 1110/54, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

nabídku společnosti ZM Servis Bydlení s.r.o., se sídlem Horní 1110/54, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 023
71 430 na odkup ubytovny HD Hlubina, a to pozemku p.č.st. 1513/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
1334 m2 vč. jeho součásti - stavby obč. vyb. č.p. 1110 v k.ú. Hrabůvka
pověřuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k jednání s vlastníkem nemovité věci o výši kupní ceny
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ukládá

vedoucí majetkového odboru Mgr. Andrei Miškaříkové zadat zpracování znaleckého posudku pro stanovení
ceny nemovité věci v místě a čase obvyklé

2142/56  
31

Prominutí úroků z prodlení a uplatnění inflační doložky

Rada městského obvodu

rozhodla

nezměnit nájemní smlouvu č. 2/a/042/410/94/Ing.Kol. ze dne 23.1.1995 ve znění dodatků uzavřenou s
AUTOMONT CSW, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Bělský Les, Horní  3023/122, IČ: 410 34 511 a dále
uplatňovat inflační doložku sjednanou v dodatku č. 1 ze dne 30.9.1996
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neprominout pohledávku - úroky z prodlení ve výši 86.000,- Kč vzniklé
neuhrazením nájemného v termínech splatnosti společností AUTOMONT CSW, spol. s r.o., se sídlem
Ostrava-Bělský Les, Horní 3023/122, IČ: 410 34 511

2143/56  
32

Pronájem parkovacího stání č. 15 v parkovacím objektu PO 09 v k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 15 v parkovacím objektu PO 09, stavba bez čp/če, garáž, která je součástí
pozemku parc.č. 793/358 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická, Ostrava-Výškovice panu R. B., bytem
Výškovická, Ostrava-Výškovice, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

2144/56  
33

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout

1) parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les panu P.
K., bytem Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

2) parkovací stání č. 41/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les panu
K. J., bytem Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

3) parkovací stání č. 53/2 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, garáž,  která
je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les panu R.
K., bytem Nová, Suchdol nad Odrou, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování motorového
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH
měsíčně

a uzavřít nájemní smlouvy dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48

2145/56  
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky st.p.č. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1198 m2, st.p.č. 4034 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a st.p.č. 6190 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené
městskému obvodu Ostrava - Jih,  společnosti BETAMED.CZ Property s.r.o., IČ 03818942, se sídlem
Pavlovova 2626/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za účelem užívání pozemků pod stavbami, s ročním
nájemným ve výši 100 Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením úhrady za
prokazatelné užívání pozemků ve výši 379,18 Kč/den od  16.7.2015 a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve
znění přílohy tohoto materiálu

2146/56  
35

Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská

Rada městského obvodu

souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 455/110 ostatní plocha, dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, ve smyslu ustanovení §
110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a v
souladu s čl. 22  odst. a) bodu 1.1 a 1.2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013,
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Statut města Ostravy, s rekonstrukcí silničních mostů pod názvem stavby  „Silnice II/647 rekonstrukce
mostu ev.č. 647-030..3 na ulici Plzeňská přes ulici Výškovickou v Ostravě – Zábřehu“, realizovanou na
pozemcích p.p.č. 455/61, p.p.č. 455/74, p.p.č. 455/76, p.p.č. 455/109,  p.p.č. 455/111,  p.p.č. 455/114,
p.p.č. 455/116, p.p.č. 455/117, p.p.č. 455/141, p.p.č. 736/3, p.p.č. 736/26 a p.p.č. 736/27 všechny
ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava a na pozemcích p.p.č.
455/88, p.p.č. 455/102, p.p.č. 455/113, p.p.č. 455/115, p.p.č. 736/1 a p.p.č. 736/13 všechny ostatní
plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje se svěřením Správě silnic
Moravskoslezského kraje, p.o.

2147/56  
36

Stanovisko k nabytí pozemku a k následnému svěření pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rodinná

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko

a) k nabytí pozemku p.p.č. 566/290 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Rodinná, z vlastnictví Lidového bytového družstva v Ostravě, IČ: 00056197, se sídlem Ostrava-
Přívoz, Hájkova 9, PSČ 70200, do vlastnictví statutárního města Ostravy

b) k následnému svěření části pozemku p.p.č. 566/289 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2
 a pozemku p.p.č. 566/290 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Rodinná, městskému obvodu Ostrava - Jih

2148/56  
37

Stanovisko k pronájmu nesvěřených pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k uzavření nájemní smlouvy s právem provést stavbu, jejímž předmětem je úprava
stávajícího chodníku na ulici Výškovická v rámci stavby „Dopravní napojení areálu SIKO v Ostravě“ na
pozemcích p.p.č. 736/4 ostatní plocha ostatní komunikace a p.p.č. 736/44 ostatní plocha ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, nesvěřených městskému obvodu Ostrava –Jih

2149/56  
38

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 225/7 v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní 5

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku
p.p.č. 225/7 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 18 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Horní, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města
Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku

2150/56  
39

Záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 303/36 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Prodejny

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 303/36 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 53 m² v k.ú.
Hrabůvka, ulice U Prodejny, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky včetně přístupového chodníku na dobu neurčitou
s jednoměsíční výpovědní dobou

2151/56  
40

Záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 462/1 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 72 m² v k.ú.
Hrabůvka, ulice Dr. Martínka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou

2152/56  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Rottrova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání pozemku pod stánkem PNS včetně přístupu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

2153/56  
42

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nám. SNP

Rada městského obvodu

rozhodla
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o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň o výměře 42 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, nám. SNP, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou

2154/56  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 148 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem provozování dvou restauračních zahrádek o výměře 60 m2 a 38 m2 a za účelem
umístění hracích prvků pro děti na části pozemku o výměře 50 m2, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou

2155/56  
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 995/12 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 36 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem a provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou

2156/56  
45

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi (včetně patrových garáží) cizích vlastníků
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:

1) pozemek st.p.č. 1147, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. U Prodejny
2) 1/2 pozemku st.p.č. 2968/5, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

2157/56  
46

Záměr na využití části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

bere na vědomí

možnost využití části pozemku p.p.č.  654/84 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře
1.400 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

a
ukládá

Bc. Martinovi Bednářovi, starostovi městského obvodu Ostrava – Jih projednat možnost využití části
dotčeného pozemku se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

2158/56  
47

Zřízení věcného břemene k pozemku st. p.č. 4309 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenému městskému obvodu Ostrava -
Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku st.p.č. 4309 - zastavěná plocha a
nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, ve prospěch bytové jednotky č. 2726/9, ve vlastnictví V. M., bytem Čujkovova, Ostrava -
Zábřeh, a to na dobu neurčitou za úplatu ve výši 1 200 Kč + zákonná sazba DPH ve znění přílohy tohoto
materiálu.

2159/56  
48

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, za rok 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

Výroční zprávu o činnosti orgánů Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, za rok 2015
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi,
vedoucímu odboru  právního
zvěřejnit výroční zprávu za rok 2015 na webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 29. 2. 2016
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Mgr. Radku Drongovi
vedoucímu odboru správních činností
zveřejnit výroční zprávu za rok 2015 na úřední desce Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 29. 2. 2016

2160/56  
49

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 13. schůze rady, konané dne 9.
4. 2015 do 30. schůze rady, konané dne 7. 8. 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 13. schůze rady, konané dne 9. 4. 2015
do 30. schůze rady, konané dne 7. 8. 2015 s tím, že se níže uvedená usnesení:

a) ponechávají v evidenci:

4681/93
5882/111
0635/15
0640/15
0951/25

b) vyřazují z evidence

5302/103     0710/18       0876/21       0986/25       1193/29
0104/3         0716/18       0877/21       0987/25       1141/29
0224/5         0751/18       0878/21       0988/25       1143/29
0553/13       0752/18       0879/21       0989/25       1144/29
0554/13       0754/18       0914/22       0990/25       1145/29
0597/13       0755/18       0915/22       0991/25       1146/29
0599/13       0756/18       0917/22       0992/25       1147/29
0600/13       0759/18       0918/22       0993/25       1148/29
0601/13       0760/18       0919/22       0994/25       1149/29
0602/13       0761/18       0920/22       0995/25       1150/29
0603/13       0762/18       0921/22       0996/25       1151/29
0605/13       0763/18       0922/22       0997/25       1152/29
0606/13       0764/18       0923/22       1003/25       1153/29
0607/13       0765/18       0924/22       1054/27       1154/29
0611/13       0766/18       0925/22       1065/27       1155/29
0613/14       0767/18       0926/22       1066/27       1156/29
0622/15       0768/18       0927/22       1067/27       1157/29
0640/15       0769/18       0928/22       1068/27       1158/29
0673/15       0772/18       0929/22       1069/27       1159/29
0675/15       0774/19       0930/22       1070/27       1165/29
0676/15       0779/20       0931/22       1071/27       1166/29
0678/15       0784/20       0932/22       1072/27       1170/29
0679/15       0826/20       0933/22       1073/27       1173/29
0680/15       0831/20       0935/22       1074/27       1175/30
0681/15       0842/20       0936/22       1076/27
0682/15       0859/20       0937/22       1077/27
0683/15       0860/20       0940/24       1078/27
0684/15       0861/20       0956/25       1082/27
0685/15       0863/20       0981/25       1085/28
0686/15       0864/20       0982/25       1086/28
0687/15       0873/21       0983/25       1087/28
0689/16       0874/21       0984/25       1088/28
0690/17       0875/21       0985/25       1091/29

2161/56  
50

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k 31 . 12. 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih k datu 31. 12. 2015
schvaluje

plán práce jednotlivých komisí rady na I. pololetí 2016

2162/56  
51P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-
Mitušova-Sámova

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 13.16
"Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova” dle § 86
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
13.16
Termín: 19. 02. 2016

2163/56  
52P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální oprava střechy
včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 18.16 na stavební práce "Generální
oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský
Les“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších
změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 18.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 14. 04. 2016

2164/56  
53P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Generální oprava střechy
včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 17.16 na stavební práce "Generální
oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23, Ostrava-
Hrabůvka“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace investic odboru investičního
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3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 17.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 14. 04. 2016

2165/56  
54P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava zahradních teras,
MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 15.16 na stavební práce "Oprava
zahradních teras, MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“ dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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 a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
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. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
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 15.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 04. 2016

2166/56  
56

Uzavření dodatků ke smluvním vztahům k nebytovým prostorám

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku ke smluvním vztahům k nebytovým prostorám ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, vyjma nebytové prostory v bytových domech,
upravujícího způsob úhrady záloh na vytápění a dodávku TUV ze čtvrtletní fakturace
pronajímatelem/půjčitelem/propachtovatelem na čtvrtletní zálohy formou platebního kalendáře v rozsahu
Přílohy č.1
schvaluje

vzorový dodatek v rozsahu Přílohy č. 2

2167/56  
57

Výstavba 2 víceúčelových sportovních hřišť v městském obvodě Ostrava-Jih.

Rada městského obvodu

souhlasí

s investičním záměrem na výstavbu 2 víceúčelových sportovních hřišť v městském obvodě Ostrava-Jih, a to
v lokalitách:
a) Jugoslávská 55 - 63, v k.ú. Zábřeh nad Odrou
b) Veverkova x Aviatiků x Na Obecní, v k.ú. Hrabůvka

2168/56  
58

Stavební úpravy pavilónu ,,B" v objektu na ul. Mjr. Nováka č.pop. 1455/34, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla
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o vydání souhlasu s provedením  stavebních prací charakteru technického zhodnocení spojených se změnou
účelu užívání prostor umístěných v pavilónu B, v objektu č.pop.1455, který je součástí pozemku parc.č.
1303 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hrabůvka, na ul. Mjr. Nováka 34, které provede budoucí nájemce
spolek ,,Čmeláček - Klub rodičů a přátel postižených dětí", se sídlem Mitrovická 260, 739 21 Paskov,
zastoupen  předsedou MUDr. Jaroslavem Hájkem, IČ : 01668633   vlastním nákladem
a souhlasí

s možností započtení nákladů za provedené práce v maximální výši 1.206.250,- Kč vč. DPH  v nájemném za
předpokladu splnění podmínek uvedených v Dohodě o změně obsahu nájemní smlouvy, která je přílohou
Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvy o právu provést stavbu č. 38/032/52/15
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Dohody o změně obsahu nájemní
smlouvy, která je přílohou Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvy o právu provést stavbu č.
38/032/52/15

2169/56  
OR

Odvolání členů komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

odvolává

- předsedkyni komise ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje Ing. Svatavu Huťkovou
- Ing. Lumíra Grochala z členství v komisi ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje
- Mgr. Dagmar Hrabovskou z členství v komisi ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje
- Mgr. Hanu Štanglerovou z členství v komisi bytové
- Jiřího Stráníka z členství v komisi bytové
- Ing. Karla Malíka z členství v komisi ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje
- Jaroslava Musiala z členství v komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku
- Jaroslava Křístka z členství v komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku
- Jiřího Oborného z členství v komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku
- Mgr. Viktora Panušku z členství v komisi sociální
- Václava Mrkvicu z členství v komisi sociální
- Mgr. Radima Miklase z členství v komisi pro bezpečnost a proti kriminalitě,pro sport a volný čas
- Karla Slezáka z členství v komisi kulturní a školské
- Mgr. Dagmar Hrabovskou z členství v komisi kulturní a školské
- Mgr. Hanu Štanglerovou z členství v komisi kulturní a školské
- Ing. arch. Davida Kotka z členství v komisi pro životní prostředí, výstavbu a architekturu
- Mgr. Davida Vojvodíka z členství v komisi pro životní prostředí, výstavbu a architekturu
- Ing. Romanu Filipovou z členství v komisi pro životní prostředí, výstavbu a architekturu

s účinností od 11. 2. 2016

2170/56  
OR

Změny názvů komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změny názvů komisí rady městského obvodu:

- komise ekonomická, investiční a ekonomického rozvoje se mění na komisi ekonomickou a investiční
- komise pro životní prostředí, výstavby a architektury se mění na komisi pro strategický rozvoj, životní
prostředí, výstavbu a architekturu

s účinností od 11. 2. 2016

2171/56  
OR

Jmenování členů komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

- Ing. Karla Malíka předsedou komise ekonomické a investiční
- Martina Langera členem komise ekonomické a investiční
- Jaroslava Musiala členem majetkové komise
- Ondřeje Sýkoru členem majetkové komise
- Ing. Lenku Schreiberovou členkou komise sociální
- Bc. Elišku Horňákovou členkou komise sociální
- Karla Slezáka členem komise pro bezpečnost a proti kriminalitě,, pro sport a volný čas
- Šárku Zubkovou členkou komise kulturní a školské
- Jana Vavroše členem komise pro strategický rozvoj, životní prostředí, výstavbu a architekturu
- Ing. Marka Horečku členem komise pro strategický rozvoj, životní prostředí, výstavbu a architekturu
- Annu Mišovou členkou komise pro strategický rozvoj, životní prostředí, výstavbu a architekturu

s účinností od 12. 2. 2016
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

55P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí r. 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH  za IV.
čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, odboru hospodářské
správy, odboru bytového a ostatního hospodářství, referátu vzdělávání a sekretariátu tajemníka, odboru
správních činností a odboru financí a rozpočtu dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn.
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č.1997/52 ze dne 14.1.2016 - Stavební úpravy v pavilónu C, na ul. Mjr.
Nováka č.pop.1455/č.or. 34, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vydání souhlasu s provedením vnitřních stavebních prací spojených se změnou účelu užívání  prostor
 umístěných v pavilónu C, v objektu č.pop.1455, který je součástí pozemku parc. č. st.1303 zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú Hrabůvka, na ul. Mjr.Nováka 34, které provede  Mateřská škola Paprsek s.r.o. , se
sídlem Svazácká 2200/42, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zastoupená jednateli   Bc. Natalií Kaštovskou a Petrem
Sikorou, IČ 041 52 409 vlastním nákladem v souladu s usnesením článku IV., odst. 8.,  Smlouvy o budoucí
nájemní smlouvě a Smlouvě provést stavbu č.38/032/76/15 ze dne 23.6.2015  a za předpokladu splnění
podmínek v rozsahu dle důvodové zprávy
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