STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 57. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 25. 2. 2016 10:00

(usn. č. 2172/57 - usn. č. 2264/57)

Bc. Martin Bednář

Bc. František Dehner

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 57. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 2. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2172/57 1.

Návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda (Bc. Martin Bednář, starosta)

2173/57 2.

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

2174/57 3.

Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2175/57 4.

Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2176/57 5.

Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
(RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

2177/57 6.

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)

2178/57 7.

Aktualizovaný seznam odběrných míst dodávek tepla a teplé vody pro rok 2016 ke "Smlouvě o dodávce
tepelné energie" (Markéta Langrová, člen rady)

2179/57 8.

Aktualizovaný seznam odběrných míst dodávek tepla a teplé vody pro rok 2016 ke "Smlouvě o dodávce
tepelné energie" (Markéta Langrová, člen rady)

2180/57 9.

Odpis pohledávky po zemřelém (Markéta Langrová, člen rady)

2181/57 10.

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

2182/57 11.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2183/57 12.

Ukončení nájmu bytu dohodou, návazné sociální bydlení, uzavření smlouvy o ubytování, podnájem části
bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2184/57 13.

Ukončení společného nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2185/57 14.

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (P. Grígerová, G. Ryšková) (Markéta Langrová, člen rady)

2186/57 15.

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

2187/57 16.

Zplnomocnění (Markéta Langrová, člen rady)

2188/57 17.

Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

2189/57 18.

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2190/57 19.

Předfinancování a spolufinancování projektů "Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice" a
"Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2191/57 20.

Předfinancování a spolufinancování „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice“
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

2192/57 21.

Schválení předložení záměru bezbariérové trasy do Národního rozvojového programu mobility pro všechny
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

2193/57 22.

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" ke spolufinancování z
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2194/57 23.

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a
6" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2195/57 24.

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin"
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

2196/57 25.

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

2197/57 26.

Převod majetku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2198/57 28.

Odvod finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové
kázně (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2199/57 29.

Nabytí darem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krakovská x Mitušova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2200/57 30.

Neuplatnění inflace u určených nájmů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2201/57 31.

Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2202/57 32.

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

2203/57 33.

Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2204/57 34.

Prodej pozemku p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2205/57 35.

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2206/57 36.

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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2207/57 37.

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

2208/57 38.

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2209/57 39.

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

2210/57 40.

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2211/57 41.

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

2212/57 42.

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

2213/57 43.

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

2214/57 44.

Stanovisko k pronájmu části nesvěřeného pozemku p.p.č. 371/1 a záměr na pronájem části svěřeného
pozemku p.p.č. 371/13 v k.ú. Hrabůvka, ul. Jiřího Herolda (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2215/57 45.

Stanovisko k záměru prodeje části svěřeného pozemku a nesvěřených pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Závodní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2216/57 46.

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2217/57 47.

Ukončení nájmu na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech dohodou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2218/57 48.

Ukončení smlouvy o nájmu částí pozemku a záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2219/57 49.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2220/57 50.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2221/57 51.

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2222/57 52.

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2223/57 53.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2224/57 54.

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2225/57 55.

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

2226/57 56.

Záměr prodeje části pozemku st.p.č. 565 a části pozemku st.p.č. 189, jehož součástí je rodinný dům č.p.
239 v k.ú. Hrabůvka, ulice Úlehlova 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2227/57 57.

Zrušení usnesení č. 2044/53 ze dne 28.1.2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2228/57 59.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 2/a/031/500/03 - návrh (Věra Válková,
místostarostka)

2229/57 60.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce M. V., finanční hotovost ve výši 16 669 Kč a zůstaviteli J. P.,
finanční hotovost ve výši 7871 vč. bezcenných osobních věcí (Věra Válková, místostarostka)

2230/57 61.

Přehled počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec-prosinec 2015 (Věra Válková,
místostarostka)

2231/57 62.

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

2232/57 63.

Návrh dohody o ukončení smlouvy o převzetí a skladování odstraněných vozidel (Věra Válková,
místostarostka)

2233/57 64.

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ - CISCO (Bc. Martin Bednář, starosta)

2234/57 65.

D. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2235/57 66.

H. M. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2236/57 67.

M. P. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2237/57 68.

P. Z. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2238/57 69.

P. Š. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2239/57 70.

P. P. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2240/57 71.

T. K., E. K. - žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

2241/57 72.

V. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

2242/57 73.

V. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)
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2243/57 74P. Stanovení osobního příplatku řediteli Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam
Rykala, člen rady)
2244/57 75P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna elektroinstalace Dr.
Martínka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2245/57 76P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Parkoviště ul. Výškovická 70-72,
parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
2246/57 77P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Odstraňování nepovolených skládek z pozemků
statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2247/57 78.

Úprava stávající Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih dle předloženého
úplného znění, upravena o stávající změnu (Věra Válková, místostarostka)

2248/57 79.

Zásady vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci
dle předloženého znění (Věra Válková, místostarostka)

2249/57 80.

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

2250/57 81.

Stanovení termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici ředitele Kulturního zařízení
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2251/57 82.

Pronájem prostor sloužících podnikání v budově na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

2252/57 83P. Rekonstrukce víceúčelové haly kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)
2253/57 84P. Udělení výjimky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů (Bc. František Dehner,
místostarosta)
2254/57 85P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2255/57 86P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oplocení kolem hřiště ZŠ
Horymírova Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2256/57 87P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Oprava chodníku v MO Ostrava
- Jih IV etapa (Volgogradská) (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2257/57 88.

Změna termínů schůze rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

2258/57 89.

Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 17. 3. 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

2259/57 91.

Pronájem části prostor v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

2260/57 92.

Dodatek k licenční smlouvě (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2261/57 93P. Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby - "Zpracování projektové dokumentace pro zateplení a
opravu střech - objekt občanské vybavenosti, V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2262/57 94P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Přeprava dětí z mateřských škol zřízených
obvodem Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2263/57 95P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka, pro
potřeby rekolaudace" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2264/57 96P. Zrušení veřejné zakázky (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění a
oddílu B. části II. Zásad) "Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc.č. 73/47, k.ú. Dubina
u Ostravy" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
staženo

27.

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady)

staženo

58.

Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

staženo

90.

Návrh na poskytování občerstvení při jednáních Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin
Bednář, starosta)
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2172/57
1

Návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, o předložení návrhu přípravného výboru na vyhlášení místního referenda o
následujících otázkách:
1. Souhlasíte s tím, aby došlo ke sloučení Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,
příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace?
2. Souhlasíte s tím, aby k jakýmkoliv rozhodnutím ze strany Rady a Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih, týkajícím se slučování nebo rušení základních a mateřských škol na území městského obvodu
Ostrava-Jih, bylo ze strany Rady a Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih přistoupeno vždy až po
předchozím veřejném projednání s občany a zpracování odborné koncepce nezávislou třetí osobou?
k projednání zastupitestvu městského obvodu.
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, termín konání místního
referenda o navržených otázkách na den 4.6.2016 a stanovit dobu hlasování od 10.00 do 18.00 hodin.
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu stanovit v souladu s ust. § 27 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odměnu předsedovi
okrskové a místní komise ve výši 1400 Kč a členovi okrskové a místní komise ve výši 1100 Kč.
ukládá
starostovi městského obvodu předložit návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda dle bodu
1) tohoto usnesení, jakož i doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení, k projednání zastupitelstvu
městského obvodu.

2173/57
2

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5213 o 20 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 329 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 329 tis.Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 242 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1153 o 242 tis. Kč

2174/57
3

Rozšíření účelu použití rozpočtových prostředků
Rada městského obvodu
rozhodla
o rozšíření účelu použití kapitálových výdajů
ORJ 7, § 3111, pol. 6121 dle důvodové zprávy

2175/57
4

Náhrada vzniklé újmy na zdraví
Rada městského obvodu
rozhodla
nevyhovět žádosti o náhradu vzniklé újmy na zdraví pí. M. V.

2176/57
5

Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v OstravěHrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v OstravěHrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy
Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 22
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M. V., bytem Ostrava-Hrabůvka, Hasičská
Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 6
B. H., bytem Ostrava-Zábřeh, Průkopnická
2177/57
6

Žádost o spolupráci městského obvodu Ostrava-Jih s Armádou spásy v České republice, z.s. na
projektu "Prevence bezdomovectví"
Rada městského obvodu
souhlasí
se spoluprací s Armádou spásy v České republice, z.s. na projektu "Prevence bezdomovectví" na území
městského obvodu Ostrava - Jih dle přiložené žádosti.

2178/57
7

Aktualizovaný seznam odběrných míst dodávek tepla a teplé vody pro rok 2016 ke "Smlouvě o
dodávce tepelné energie"
Rada městského obvodu
souhlasí
s předloženým aktualizovaným seznamem odběrných míst dodávek tepla a teplé vody ke "Smlouvě o
dodávce tepelné energie" č. 70010 ze dne 19.7.2007 mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní
791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 a společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, IČ 45193410 dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu seznamu odběrných míst.

2179/57
8

Aktualizovaný seznam odběrných míst dodávek tepla a teplé vody pro rok 2016 ke "Smlouvě o
dodávce tepelné energie"
Rada městského obvodu
souhlasí
s předloženým aktualizovaným seznamem odběrných míst dodávek tepla a teplé vody ke "Smlouvě o
dodávce tepelné energie" č. 70494 ze dne 3.9.2004 a č. 70353 ze dne 23.7.2009 mezi SMO, městským
obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451 a společnosti Veolia Energie ČR,
a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, IČ 45193410 dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu seznamu odběrných míst.

2180/57
9

Odpis pohledávky po zemřelém
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- po panu A. Š., za pronájem ubytovací místnosti na ul. U Učiliště 685/7, Ostrava-Kunčice, ve výši
7.939,52 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 44.986,90 Kč s příslušenstvím za nedoplatky vyúčtování
služeb, za pronájem ubytovací místnosti na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice, ve výši 5.766,00 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 3.450,00 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2181/57
10

Prominutí poplatku a úroku z prodlení (do 20 tis. Kč)
(L. S.)
Rada městského obvodu
rozhodla
prominout poplatek a úrok z prodlení panu L. S., za byt na ul. Volgogradská 2424/74, Ostrava-Zábřeh, ve
výši 90 % z částky 9.683,00 Kč, tj. 8.715 Kč, dle důvodové zprávy

2182/57
11

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 64
B. A., Písečná
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 89
M. P., Odborářská
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Svornosti 14, 1+2, standard, č. b. 11
B. D., Markova
Volgogradská 74, 1+1, standard, č. b. 12
Y. R., Čujkovova
B. Václavka 5, 1+3, standard, č. b. 17
J. J., B. Václavka
Volgogradská 72, 1+2, standard, č. b. 8
K. G., J. Maluchy
J. Škody 9, 1+3, standard, č. b. 10
D. M., V. Jiřikovského
V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 27
B. M., J. Misky a B. L., J. Misky
Jubilejní 68, 1+3, standard, č. b. 5
J. P., U Prodejny a J. J., U Prodejny
2) ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
Y. R., Čujkovova 3, č. b. 4
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájmné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy
Jubilejní 8, 1+2, standard, č. b. 2
K. K., Břustkova
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení , a to ode dne účinnosti nájemní
smlouvy, dle důvodové zprávy
F. Formana 34, 0+2, standard, č. b. 16
R. K., Plavecká
Plzeňská 10, 0+1, standard, č. b. 88
F. B., Horní 3
2183/57
12

Ukončení nájmu bytu dohodou, návazné sociální bydlení, uzavření smlouvy o ubytování,
podnájem části bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
Č. B., Lumírova 7, č. b. 70
P. M., trvale bytem Kopaná, Frenštát pod Radhoštěm), Slezská 13, č. b. 2
H. D., Volgogradská 86, č. b. 12
G. J., V. Jiřikovského 33, č. b. 10
F. I., Stadická 3, č. b. 30
H. M., V. Jiřikovského 33 a H. R., V. Jiřikovského 33, č. b. 14
K. P., Čujkovova 29, č. b. 11
B. S. Pavlovova 67, č. b. 13
B. P., Lumírova 7, č. b. 13
A. D., Plzeňská 8, č. b. 61
Ch. V., (trvale bytem Výškovická), Svornosti 16, č. b. 7
II.
o pronájmu bytu za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti nájemní smlouvy, dle
důvodové zprávy
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Čujkovova 32, 1+2, standard, č. b. 61
M. H., Čujkovova
III.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou s
účinností od 01.03.2016, dle důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost

č.
č.
č.
č.

10
12
17
20

-

L. M., Horní 3
K. J., F. Formana
D. R., Horní 3
S. Z., Dr. Martínka

IV.
o udělení souhlasu k podnájmu části bytu na dobu určitou - 12 měsíců, s účinností od 01.03.2016 do
28.02.2017
Zlepšovatelů 8, 1+2, standard, č. b. 3
Mgr. M. Š., Zlepšovatelů 8, Ostrava-Hrabůvka
2184/57
13

Ukončení společného nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení společného nájmu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni
29.02.2015
Volgogradská 86, 1+2, standard, č. b. 2
M. N., Volgogradská 86, Ostrava-Zábřeh a J. N., Volgogradská 86, Ostrava-Zábřeh
II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, s účinností od 01.03.2016
Volgogradská 86, 1+2, standard, č. b. 2
J. N., Volgogradská 86, Ostrava-Zábřeh
dle důvodové zprávy

2185/57
14

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (P. Grígerová, G. Ryšková)
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s uzavřením splátkového kalendáře
- s pí P. G. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem, nedoplatku vyúčtování služeb
spojených s bydlením a poplatku, úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s
nájmem, za byt na ul. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši
1.000 Kč, a to po dobu 48 měsíců, poslední 49. splátka je stanovena ve výši 150 Kč,
- s pí G. R. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s nájmem, za byt na ul. J. Škody 183/4,
Ostrava-Dubina, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 45 měsíců, poslední
46. splátka je stanovena ve výši 822 Kč, dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

2186/57
15

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (J. Lemeš)
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření splátkového kalendáře
- s panem J. L. na úhradu dlužného nájemného a služeb s nájemem spojených, za byt na ul. Rodimcevova
2177/16, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.500 Kč, a to po dobu 17
měsíců, poslední 18. splátka je stanovena ve výši 463 Kč, dle důvodové zprávy

2187/57
16

Zplnomocnění
Rada městského obvodu
bere na vědomí
udělení plné moci zaměstnanci statutárního města Ostravy, zařazeného do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, odboru bytového a ostatního hospodářství p. Ing. Petrovi Spandelovi v rozsahu přílohy č. 1.
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2188/57
17

Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
navýšení hodnoty movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené k 31.12.2015 Mateřské škole
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy
souhlasí
s Dodatkem č. 1 k Příloze č. 3 ke zřizovací listině Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4,
příspěvkové organizaci, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle
důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 zřizovací listiny Mateřské
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2189/57
18

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání, kultury,
sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání, kultury,
sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2016 dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí
s návrhem smluv o poskytnutí účelové dotace
souhlasí
s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelových dotací
za účelem propagace realizace podpořených projektů
doporučuje
Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací v oblasti školství a vzdělávání, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže
pro rok 2016 dle příloh č. 1-5 materiálu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem smluv o poskytnutí účelové dotace

2190/57
19

Předfinancování a spolufinancování projektů "Revitalizace objektu Výškovická 165, OstravaVýškovice" a "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
usnesení rady města č. 02969/RM1418/44 ze dne 12.01.2016 ve věci zahájení přípravy a schválení podání
žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty "Revitalizace objektu Výškovická
165, Ostrava-Výškovice“ a "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
schvaluje
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice“
předfinancování projektu ve výši 13 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 7
800 tis. Kč
schvaluje
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci pro projekt "Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh"
předfinancování projektu ve výši 11 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 6
600 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih v případě úspěšnosti žádosti o dotaci pro projekt
„Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice“ souhlasit s předfinancování projektu ve výši 13
000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 7 800 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih v případě úspěšnosti žádosti o dotaci pro projekt
"Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh" předfinancování projektu ve výši 11 000 tis. Kč, přičemž
v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 6 600 tis. Kč

2191/57
20

Předfinancování a spolufinancování „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, OstravaVýškovice“
Rada městského obvodu
bere na vědomí
usnesení rady města č. 02968/RM1418/44 ze dne 12.01.2016 ve věci zahájení přípravy a schválení podání
žádostí o dotaci v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016, Programu 133510 – Podpora materiálně
technické základny sportu
schvaluje
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v případě úspěšnosti žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, OstravaVýškovice" předfinancování projektu ve výši 9 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve
výši 4 600 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih v případě úspěšnosti žádosti o dotaci pro projekt
„Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice" souhlasit s předfinancování projektu ve
výši 9 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 4 600 tis. Kč
2192/57
21

Schválení předložení záměru bezbariérové trasy do Národního rozvojového programu mobility
pro všechny
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem bezbariérové trasy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
souhlasí
se zahájením přípravy a předložením záměru "Bezbariérová trasa Hrabůvka - 1. etapa" ke schválení v rámci
Národního rozvojového programu mobility pro všechny
souhlasí
se zahájením přípravy projektu pro odstraňování bariér v objektu na ul. Mjr. Nováka 39 a podél komunikace
Mjr. Nováka v Ostravě-Hrabůvce v rámci výše uvedeného záměru
rozhodla
požádat radu města o schválení
a) předfinancování projektu pro odstraňování bariér v objektu na ul. Mjr. Nováka 39 v maximální výši 4 574
tis. Kč
b) spolufinancování projektu pro odstraňování bariér v objektu na ul. Mjr. Nováka 39 v maximální výši 871
tis. Kč
rozhodla
požádat radu města o schválení
a) předfinancování projektu pro odstraňování bariér podél komunikace Mjr. Nováka v maximální výši 6 098
tis. Kč,
b) spolufinancování projektu pro odstraňování bariér podél komunikace Mjr. Nováka v maximální výši 1 162
tis. Kč.
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o předložení záměru bezbariérové trasy do Národního
rozvojového programu mobility pro všechny
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony spojené s předložením záměru "Bezbariérová trasa Hrabůvka - 1. etapa" v rámci
Národního rozvojového programu mobility pro všechny
Termín: 13. 05. 2016

2193/57
22

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" ke
spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" ke
spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
rozhodla
požádat radu města o schválení předfinancování projektu "Mateřské školy bez hranic" v maximální výši 540
tis. Kč,
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
"Mateřské školy bez hranic" ke spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
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: 31.7.2016

2194/57
23

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V.
Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2,
4 a 6" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu
rozhodla
požádat radu města o schválení
a) předfinancování projektu "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" v maximální výši 9 783
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tis. Kč,
b) spolufinancování projektu "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" v maximální výši 5 924
tis. Kč.
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
"Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního
operačního programu
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: 30.6.2016
2195/57
24

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a
"Zeleň Savarin"
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy projektů "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin" a podáním žádosti o dotaci na tyto
projekty v rámci výzvy z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech
rozhodla
požádat radu města o schválení
a) předfinancování projektu „Zeleň za Lunou“ v maximální výši 4 375 tis. Kč
b) spolufinancování projektu „Zeleň za Lunou“ v maximální výši 1 990 tis. Kč
rozhodla
a) předfinancování projektu „Zeleň Savarin“ v maximální výši 4 375 tis. Kč
b) spolufinancování projektu „Zeleň Savarin“ v maximální výši 1 990 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci pro projekty "Zeleň za
Lunou" a "Zeleň Savarin" v rámci Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 4.4 – Zlepšit
kvalitu prostředí v sídlech
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů pro podání žádostí o dotaci
Termín: 30. 05. 2016

2196/57
25

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizace, jejíž 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, Březinova 52,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

2197/57
26

Převod majetku
Rada městského obvodu
souhlasí
s převodem hmotného majetku z Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace
na Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkovou organizaci v celkové
hodnotě Kč 16 835,94 dle důvodové zprávy

2198/57
28

Odvod finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele z důvodu
porušení rozpočtové kázně
Rada městského obvodu
rozhodla
o uložení odvodu finančních prostředků ve výši 87 165,67 Kč Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih do rozpočtu
zřizovatele z důvodu porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy

2199/57
29

Nabytí darem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Krakovská x Mitušova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nabytí darem části pozemku p.p.č. 368/18 ostatní plocha,
jiná plocha dle geometrického plánu č. 1133-276/2009 ze dne 9.10.2009 oddělené a nově označené jako
p.p.č. 368/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 569 m² v k.ú. Hrabůvka, lokalita ulic Krakovská x
Mitušova, se všemi součástmi a příslušenstvím, od Moravskoslezského kraje, do vlastnictví statutárního
města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a uzavřít s Moravskoslezským krajem, IČ:
70890692, 28. října 117, 702 00 Ostrava, darovací smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu
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2200/57
30

Neuplatnění inflace u určených nájmů
Rada městského obvodu
rozhodla
neuplatnit v roce 2016 inflaci u nájemních smluv na pronájem pozemků, kde výše nájemného nepřesáhne
30.000,- Kč ročně bez DPH
zmocňuje
Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového, k podpisu výměrů se stanovením nájemného pro
příslušný rok

2201/57
31

Prodej části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice
u Ostravy, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1047-68/2015 ze dne 23.4.2015 a nově označena
jako pozemek parc.č. 793/426 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2, pod zadním vstupem bytového
domu ve vlastnictví kupujícího, za kupní cenu ve výši 29.660 Kč, za podmínky úhrady nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 1.210 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí, do vlastnictví Bytového družstva Výškovická 174, IČ: 01994964, Výškovická
484/174, 700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy materiálu

2202/57
32

Prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jižní
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku p. p.č. 654/79 dle geometrického plánu označená
jako st. p. č. 6615 o výměře 10 m2 pod přístavbou lodžií k bytovému domu v cizím vlastnictví na ul. Jižní č.
p. 2163 č. or. 19, k.ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému
obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví Bytového družstva Jižní 19, IČ: 27805522, se sídlem Jižní 2163/19,
Ostrava-Zábřeh za kupní cenu, ve výši 9.990,- Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky úhrady nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 968,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí kupujícím a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

2203/57
33

Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemky st.p.č. 104/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307
m2 a p.p.č. 115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, do
vlastnictví Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. - okresního mysliveckého spolku Ostrava, IČ:
67777511, se sídlem Starobělská 461/103, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za celkovou kupní cenu ve výši
332.654,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
v zákonné výši a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.950,- Kč a uzavřít kupní smlouvu
ve znění přílohy tohoto materiálu

2204/57
34

Prodej pozemku p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek p.p.č. 485/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m²
v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, do vlastnictví společnosti KALPA s.r.o., IČO: 258 37 885, se sídlem Praha 10 – Strašnice,
Třebohostická 564/9, PSČ 100 00, za kupní cenu ve výši 99.360,- Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky
úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v zákonné výši a nákladů
na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto
materiálu

2205/57
35

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86
m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví majitelů řadového rodinného domu, A. a V. H. (SJM), oba
bytem Řadová, 700 30 Ostrava - Výškovice, za kupní cenu 61.920 Kč, za podmínky úhrady nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí a uzavřít kupní smlouvy ve znění přílohy tohoto materiálu
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2206/57
36

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek st.p.č. 6606 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, za celkovou kupní cenu ve výši 8.350,- Kč + zákonná sazba DPH, za
podmínky úhrady za prokazatelné bezesmluvní užívání dotčeného pozemku ve výši 45,- Kč/m2/rok od
27.1.2014 do dne uzavření kupní smlouvy, správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí v zákonné výši a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.815,- Kč a uzavřít kupní
smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

2207/57
37

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek st. p.č. 4628 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 247
m2 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Jugoslávská č. p. 2989 č. or. 18c, k.ú. Zábřeh nad
Odrou, z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví
DRUŽSTVA JUGOSLÁVSKÁ 2989, IČ: 25369865, se sídlem Jugoslávská 18c/2989, Ostrava-Zábřeh za kupní
cenu, stanovenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá, ve výši 130.910,- Kč, za podmínky úhrady
nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.250,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí kupujícím a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy
předloženého materiálu

2208/57
38

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek st. p.č. 2047 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136
m2 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Krylovova č. p. 1722 č. or. 23, k.ú. Zábřeh nad Odrou, z
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do vlastnictví BYTOVÉHO
DRUŽSTVA KRYLOVOVA 23, IČ: 25394762, se sídlem Krylovova 1722/23, Ostrava-Zábřeh za kupní cenu,
stanovenou znaleckým posudkem jako cena obvyklá, ve výši 122.190,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 968,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí kupujícím a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

2209/57
39

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 14 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Čujkovova, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, paní L. U.,
bytem B. Četyny, 700 30 Ostrava - Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání 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

2210/57
40

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout parkovací stání č. 13 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž,
která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina
Ing. A. S., bytem Fr. Formana, Ostrava-Dubina, 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 dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesení č. 1806/48

2211/57
41

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krylovova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - instalace dvou řad zavěšených balkonů o výměře 3,24 m x 1,51 m k bytovému domu
č.p. 1703 umístěnému na pozemku st.p.č. 2052 nad povrchem částí pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
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uzavřít se Společenstvím vlastníků Krylovova 1703/13, IČ: 27844692, se sídlem Krylovova 1703/13,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
2212/57
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 1588/41 ze dne 22.10.2015
a
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.
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 přípojkového pilíře
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

2213/57
43

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, umístěním a realizací stavby rekonstrukce středotlakého plynovodu v délce cca 7 bm včetně
odstranění uzávěru DN 150 v rámci stavby „Reko RS Hrabůvka – Česká“ na části pozemku p.p.č. 556/103
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na část pozemku p.p.č. 556/103 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby středotlakého plynovodu v délce cca 7
bm v rámci stavby „Reko RS Hrabůvka – Česká“ pro společnost RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět
zřízení a provozování stavby středotlakého plynovodu, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 28.2.2018 uzavřít s vlastníkem stavby - společností
RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

2214/57
44

Stanovisko k pronájmu části nesvěřeného pozemku p.p.č. 371/1 a záměr na pronájem části
svěřeného pozemku p.p.č. 371/13 v k.ú. Hrabůvka, ul. Jiřího Herolda
Rada městského obvodu
vydává
souhlasné stanovisko k záměru města pronajmout části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o
celkové výměře 18,57 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Jiřího Herolda, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
za účelem umístění a užívání parkovacích míst, a to:
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1) parkovacího místa č. P1 o výměře 12,38 m²,
2) části parkovacího místa č. P2 o výměře 6,19 m²,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
a
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 371/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,19 m²
v k.ú. Hrabůvka, ulice Jiřího Herolda, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání parkovacího místa, a to:
1) části parkovacího místa č. P2 o výměře 6,19 m²,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
2215/57
45

Stanovisko k záměru prodeje části svěřeného pozemku a nesvěřených pozemků v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Závodní
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat
a) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku 155/9 orná půda v rozsahu daném
zákresem o max. výměře 100 m2 a pozemek p.p.č. 3000/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Závodní, nesvěřené městskému obvodu Ostrava – Jih
b) nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku 172/4 ostatní plocha, jiná plocha v
rozsahu daném zákresem o max. výměře 1000 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Závodní,
svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemků

2216/57
46

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská x Rudná
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.p.č.
613/95 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1921 m2 a st.p.č. 6171 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 105 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ul. Plzeňská x Rudná, svěřené městskému obvodu
Ostrava – Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené
pozemky

2217/57
47

Ukončení nájmu na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
1) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru - kryté stání č. 2/r/031/657/98, ve znění dodatků,
uzavřenou s Ing. A. S., bytem Fr. Formana, Ostrava-Dubina, na nájem parkovacího stání č. 61 na ul.
Františka Formana, umístěném v podzemním podlaží budovy bez čp/če, garáže, která je součástí pozemku
p.č. 110/58 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1705 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaného jako parkovací stání,
dohodou ke dni 31.3.2016.
2) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru - kryté stání č. 2/r/014/674/05, ve znění dodatků,
uzavřenou s paní M. K., bytem Vl. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, na nájem parkovacího stání č. 53 v PO
33 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v nadzemním podlaží budovy obč. vyb. bez čp/če, která je součástí
pozemku 121/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1052 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaného jako parkovací stání
dohodou ke dni 31.3.2016.
a rozhodla
uzavřít dohody o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody schválené Radou městského obvodu dne
28.1.2016, usnesením č. 2045/53
a rozhodla
o záměru na pronájem parkovacího stání č. 53 v PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěného v nadzemním
podlaží budovy obč. vyb. bez čp/če, která je součástí pozemku č. 121/9 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1052 m2, v k.ú. dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového vozidla na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně DPH.

2218/57
48

Ukončení smlouvy o nájmu částí pozemku a záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná"
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Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu o nájmu pozemku č. 7/014/2078/08/Ulr, ve znění dodatku č. 1, na nájem části pozemku
p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 130 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, užívaného jako zahrádka č. 46 v lokalitě
"Pavlovova - Rudná" dohodou ke dni 31. 3. 2016 a uzavřít s panem M. K., bytem Výškovická, Ostrava Zábřeh Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu
a rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 130 m², v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, za účelem užívání zahrádky č. 46 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
2219/57
49

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Předškolní
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/281 ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m2 (2 m
x 12 m) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou

2220/57
50

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 793/256 ostatní plocha, zeleň o výměře 23 m2 (5 m x 4,5 m)
v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání jako zázemí pro zaměstnance cukrářské výrobny, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

2221/57
51

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 88,58 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání
parkovacího stání č. 1 o výměře 3 m x 5,15 m
parkovacího stání č. 2 o výměře 2,8 m x 5,15 m
parkovacího stání č. 3 o výměře 2,8 m x 5,15 m
parkovacího stání č. 4 o výměře 2,8 m x 5,15 m
parkovacího stání č. 5 o výměře 2,8 m x 5,15 m
parkovacího stání č. 6 o výměře 3 m x 5,15 m,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2222/57
52

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 799/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10,9 m2 a
p.p.č. 799/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,85 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a
užívání parkovacího stání o výměře 2,75 m x 5 m, tj. celkem 13,75 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

2223/57
53

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemku p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 112 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Pavlovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování restaurační zahrádky o výměře 102 m2 a za
účelem umístění hracích prvků pro děti na části pozemku o výměře 10 m2, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou

2224/57
54

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 11 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 o výměře 1705 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
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jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
2) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 65 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby
obč. vyb. bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 121/8 o výměře 1059 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
3) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 76 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby
obč. vyb. bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 121/9 o výměře 1052 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy za
účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
2225/57
55

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 cizích vlastníků na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2226/57
56

pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek

st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.

1078/2, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Hasičská
1078/3, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Hasičská
1990/1, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2421, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3580, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3597, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3682, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4908, zast. pl. o výměře 29 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

Záměr prodeje části pozemku st.p.č. 565 a části pozemku st.p.č. 189, jehož součástí je rodinný
dům č.p. 239 v k.ú. Hrabůvka, ulice Úlehlova 4
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat část pozemku st.p.č. 565 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 115 m² a část pozemku st.p.č. 189 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m²,
odměřené geometrickým plánem pro změnu hranic pozemku č. 1272-140/2012 ze dne 16.5.2013 a
označené jako pozemek st.p.č. 189 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m², jehož součástí je stavba
– rodinný dům č.p. 239, včetně vedlejší stavby, terénních úprav a okrasných porostů v k.ú. Hrabůvka, ul.
Úlehlova 4, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

2227/57
57

Zrušení usnesení č. 2044/53 ze dne 28.1.2016
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 2044/53 ze dne 28.1.2016 - návrh na výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru - kryté
stání v PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, k.ú. Dubiny u Ostravy a záměr na pronájem parkovacího stání dle
důvodové zprávy

2228/57
59

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 2/a/031/500/03 - návrh
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít "Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 2a/a031/500/03 s nájemcem V. V., a to
ke dni 29.02.2016

2229/57
60

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitelce M. V., finanční hotovost ve výši 16 669 Kč a zůstaviteli
J. P., finanční hotovost ve výši 7871 vč. bezcenných osobních věcí
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodhoty po zůstavitelce M. V., finanční hotovost ve výši 16 669 Kč a zůstaviteli J.
P., finanční hotovost ve výši 7 871 vč. bezcenných osobních věcí

2230/57
61

Přehled počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec-prosinec 2015
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu za
období červenec - prosinec 2015

2231/57
62

Zrestaurování památníku budování socialismu se sousoším „Komunisté“ v městském obvodě
Ostrava-Jih.
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Rada městského obvodu
souhlasí
s investičním záměrem na zrestaurování památníku budování socialismu se sousoším „Komunisté“ v
městském obvodě Ostrava-Jih:
demolice betonových ploch, úprava soklu, zrestaurování sousoší (zrestaurování plastiky, úplné odstranění
třístupňového podstavce, umístění na menší podstavec, vydláždění a zatravnění širokého okolí)
2232/57
63

Návrh dohody o ukončení smlouvy o převzetí a skladování odstraněných vozidel
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy č. 3/z/031/006/2007 o převzetí a skladování odstraněných vozidel

2233/57
64

SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ - CISCO
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup produktů CISCO Systems s Ministerstvem
vnitra
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu Smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup produktů CISCO
Systems s Ministerstvem vnitra a jejímu odeslání v pěti podepsaných tisků na MV do 1.3.2016.

2234/57
65

D. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p D. K., ve výši 7 771,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 194 378,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 44 na ul. Lumírova 5/485 v Ostravě-Výškovicích
a ve výši 2 400,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p D. K., ve výši 7 771,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 194 378,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 44 na ul. Lumírova 5/485 v Ostravě-Výškovicích
a ve výši 2 400,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

2235/57
66

H. M. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí H. M., ve výši 18 379,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 15 na ul. J. Maluchy 89 v Ostravě-Dubině a ve výši 1 200,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

2236/57
67

M. P. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
rozhodla
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí M. P., ve výši 4 592,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 2 561,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 24 na ul. Lumírova 523/28 v OstravěVýškovicích a ve výši 2 000,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
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2237/57
68

P. Z. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p P. Z., ve výši 42 114,50 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 277 885,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na ul. Adamusova 1027/13 v OstravěHrabůvce a ve výši 8 140,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p P. Z., ve výši 42 114,50 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 277 885,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 7 na ul. Adamusova 1027/13 v OstravěHrabůvce a ve výši 8 140,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

2238/57
69

P. Š. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za pí P. Š., ve výši 28 139,30 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 89 136,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. Adamusova 9 v Ostravě-Hrabůvce a ve
výši 6 318,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí P. Š., ve výši 28 139,30 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 89 136,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. Adamusova 9 v Ostravě-Hrabůvce a ve
výši 6 318,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

2239/57
70

P. P. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p P. P., ve výši 32 715,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 149 560,30 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 11 na ul. Klegova 74/1032 v Ostravě-Hrabůvce
a ve výši 3 820,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p P. P., ve výši 32 715,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 149 560,30 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 11 na ul. Klegova 74/1032 v Ostravě-Hrabůvce
a ve výši 3 820,- Kč z titulu soudních nákladů
dle důvodové zprávy

2240/57
71

T. K., E. K. - žádost o splátkový kalendář
Rada městského obvodu
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souhlasí
s uzavřením splátkového kalendáře
s p T. K., a pí E. K., ve výši 82 248,03 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu č. 3 na ul. Jubilejní č. p. 529/81 v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 8 668,- Kč z titulu soudních
nákladů v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 90 916,03 Kč formou pravidelných splátek ve výši 1
560,- Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci březnu 2016. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 59 měsíců, a to tak, že 58 měsíců bude částka činit 1
560,- Kč měsíčně, 59. měsíc bude poslední splátka ve výši 436,03 Kč (splácení nepřesáhne 60 měsíců,
které jsou určeny Statutem města Ostravy č. 14/2013, čl. 7, bod 3, písm. g), s tím, že dostanou-li se
dlužníci do prodlení byť i částečných zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatný celý dluh. Věřitel pak
není povinen dlužníky dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po
dlužnících zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi.
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
uzavřít splátkový kalendář
s p T. K., a pí E. K., ve výši 82 248,03 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu č. 3 na ul. Jubilejní č. p. 529/81 v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 8 668,- Kč z titulu soudních
nákladů v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh v celkové výši 90 916,03 Kč formou pravidelných splátek ve výši 1
560,- Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci březnu 2016. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 59 měsíců, a to tak, že 58 měsíců bude částka činit 1
560,- Kč měsíčně, 59. měsíc bude poslední splátka ve výši 436,03 Kč (splácení nepřesáhne 60 měsíců,
které jsou určeny Statutem města Ostravy č. 14/2013, čl. 7, bod 3, písm. g), s tím, že dostanou-li se
dlužníci do prodlení byť i částečných zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatný celý dluh. Věřitel pak
není povinen dlužníky dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po
dlužnících zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi.
dle důvodové zprávy
2241/57
72

V. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za pí V. S., ve výši 263 818,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 6 na ul. Kašparova 16/1414 v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 12 780,- Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí V. S., ve výši 263 818,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu č. 6 na ul. Kašparova 16/1414 v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 12 780,- Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy

2242/57
73

V. S. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p V. S., ve výši 113 376,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 501 328,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 22 na ul. J. Matušky 1/27 v Ostravě-Dubině a
ve výši 14 044,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
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Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p V. S., ve výši 113 376,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 501 328,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 22 na ul. J. Matušky 1/27 v Ostravě-Dubině a
ve výši 14 044,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
2243/57
74P

Stanovení osobního příplatku řediteli Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za
vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih" osobní příplatek řediteli
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

2244/57
75P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna elektroinstalace
Dr. Martínka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 22.16 "Výměna
elektroinstalace Dr. Martínka 1611/17, 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. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Věra Gálová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 22.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 08. 04. 2016

2245/57
76P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Parkoviště ul. Výškovická
70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 08.16 "Parkoviště ul. Výškovická
70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou" o vyloučení uchazeče:
- Michal Kolář, L. Podéště 1868/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 72988886,
- Jaromír Mičulka, Dolní 160/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 15495892,
- SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25832654,
- STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 25864092,
- SEMITA – DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČO: 03829707, a
- Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
47674725,
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z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 08.16 "Parkoviště
ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou" a o uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem:
- JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581, za
nabídkovou cenu Kč 942.431,85 bez DPH a s lhůtou realizace 35 kalendářních dnů, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem MONSTAVBY MORAVA s.r.o., Na Michalůvce 1326/10, 736 54 HavířovProstřední Suchá, IČO: 03718816, za nabídkovou cenu Kč 1.088.200,76 bez DPH a s lhůtou realizace 60
kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 08.16 "Parkoviště ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7,
783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 31. 03. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
08.16 "Parkoviště ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 11. 03. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
08.16 "Parkoviště ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou"
Termín: 18. 03. 2016
2246/57
77P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Odstraňování nepovolených skládek z
pozemků statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 03.16 "Odstraňování nepovolených skládek
z pozemků statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Ostrava-Jih" u obou
dílčích částí (lokalit) této veřejné zakázky o vyloučení uchazeče:
- AHOS CZ, s.r.o., Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 26796481,
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 00031488,
- DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 00575381,
- PARKSERVIS Mareš s.r.o., Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice, IČO: 28648285,
- SEKOS Morava, a.s., Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25832654, a
- Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1, IČO: 62414402,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 03.16 "Odstraňování nepovolených skládek z
pozemků statutárního města Ostravy, svěřených do správy městskému obvodu Ostrava-Jih" z důvodu, že
po posouzení nabídek hodnotící komisí u obou dílčích částí (lokalit) této veřejné zakázky v soutěži nezůstala
žádná nabídka
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 03.16 vyplývající z usnesení
Termín: 04. 03. 2016

2247/57
78

Úprava stávající Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih dle
předloženého úplného znění, upravena o stávající změnu
Rada městského obvodu
bere na vědomí
a souhlasí
s úpravou stávající Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih dle předloženého
znění, upravenou o stávající změnu
a předkládá
Zastupitelstvu městského obvodu úpravu stávající Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby
Ostrava-Jih dle předloženého znění, upravenou o znění článku III. odst. 2.písm. t) a u).

2248/57
79

Zásady vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci dle předloženého znění
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 79, týkající se Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k Technickým službám Ostrava-Jih,
příspěvkové organizaci, z jednání 57. schůze rady
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2249/57
80

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření kterým se
1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG 31131 o 3 800 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1154 o 3 800 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 936 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření za rok 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1159 o 1 936 tis. Kč

2250/57
81

Stanovení termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici ředitele Kulturního
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
stanoví
termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih,
příspěvkové organizace na 31.3.2016

2251/57
82

Pronájem prostor sloužících podnikání v budově na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu prostor v budově č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st.
1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, o výměře
736,64 m2, společnosti Startronic - luna s.r.o., se sídlem Truhlářská 710/2A, 719 0 Ostrava-Kunčice, IČ:
27846741, s účelem užívání jako společensko-zábavní centrum a restaurace 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, s výší nájemného 1.400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to s
účinností od 01.03.2016, dle důvodové zprávy

2252/57
83P

Rekonstrukce víceúčelové haly kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy na zpracování úprav projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce víceúčelové haly
kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem firmou ATRIS s.r.o.IČ 286 08 909, za cenu 408 980,- Kč vč.
DPH.
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo č. 6/034/011/2016 na zpracování projektové dokumentace na akci
"Rekonstrukce víceúčelové haly kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 29. 02. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy o dílo č. 6/034/011/2016 na
zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce víceúčelové haly kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 01. 03. 2016

2253/57
84P

Udělení výjimky ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů
Rada městského obvodu
uděluje
odboru investičnímu výjimku ze ZÁSAD pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, a to z
ustanovení dle čl. II odst. 1 týkajícího se finančního limitu pro zastoupení zadavatele při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu příslušným vedoucím odboru, z jehož části rozpočtu je veřejná zakázka
financována a zvyšuje tento limit z částky do 300 tis. Kč bez DPH na částku do 500 tis. Kč bez DPH pro
zastoupení zadavatele při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace
"Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava-Zábřeh".
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na "Zateplení
fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 02. 03. 2016

2254/57
85P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh
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Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 21.16
"Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh” dle § 86 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ
21.16
Termín: 04. 03. 2016
2255/57
86P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Výměna oplocení kolem
hřiště ZŠ Horymírova Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 23.16 " Výměna
oplocení kolem hřiště ZŠ Horymírova 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
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, 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 23.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 15. 04. 2016

2256/57
87P

Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Oprava chodníku v
MO Ostrava - Jih IV etapa (Volgogradská)
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.16 "Oprava chodníku v MO Ostrava Jih IV etapa (Volgogradská)", o vyloučení uchazeče:
- STAVIASTAV s.r.o., Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČO: 27790479, a
- JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a stavební práce VZ 04.16
"Oprava chodníku v MO Ostrava - Jih IV etapa (Volgogradská)" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:
- SEMITA - DS s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČO: 03829707, za nabídkovou cenu Kč 2.983.162,10
bez DPH, tj. Kč 3.609.626,14 vč. DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem PARKSERVIS Mareš s.r.o., Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice, IČO:
28648285, za nabídkovou cenu Kč 3.276.787,00 bez DPH, tj. Kč 3.964.912,00 vč. DPH a s lhůtou realizace
75 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem AWT Rekultivace Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá,
IČO: 47676175, za nabídkovou cenu Kč 3.463.269,87 bez DPH, tj. Kč 4.190.556,55 vč. DPH a s lhůtou
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realizace 90 kalendářních dnů
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 04.16 "Oprava chodníku v MO Ostrava - Jih IV etapa
(Volgogradská)"
Termín: 15. 04. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 04.16 "Oprava chodníku v MO Ostrava - Jih IV etapa (Volgogradská)"
Termín: 11. 03. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
VZ 04.16 "Oprava chodníku v MO Ostrava - Jih IV etapa (Volgogradská)"
Termín: 18. 03. 2016
2257/57
88

Změna termínů schůze rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu
Rada městského obvodu
schvaluje
změny termínů takto:
- schůze rady ze dne 8. 3. 2016 na den 10. 3. 2016
- zasedání zastupitelstva ze dne 10. 3. 2016 na den 17. 3. 2016 ve 13.00 hod.

2258/57
89

Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 17. 3.
2016
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem programu 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
17. 3. 2016 od 13.00 hod., dle upravené přílohy předloženého materiálu

2259/57
91

Pronájem části prostor v budově na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu části prostor o výměře 115,27 m2 v budově č.p. 3054 objekt občanské vybavenosti, která je
součástí pozemku parc. č. st. 4911, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Horymírova
č.or.121 v Ostravě-Zábřehu, neziskové organizaci CHARITA OSTRAVA, se sídlem Kořenského 1323/17, 703
00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 44940998, za účelem užívání jako skladové prostory, s výší nájemného 200
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

2260/57
92

Dodatek k licenční smlouvě
Rada městského obvodu
schvaluje
návrh dodatku licenční smlouvy
zmocňuje
starostu, Bc. Martina Bednáře, k jeho podpisu.

2261/57
93P

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na služby - "Zpracování projektové dokumentace pro
zateplení a opravu střech - objekt občanské vybavenosti, V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava Zábřeh"
Rada městského obvodu
zrušuje
veřejnou zakázku VZ 09.16 "Zpracování projektové dokumentace pro zateplení a opravu střech - objekt
občanské vybavenosti, V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh" z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
Termín: 04. 03. 2016

2262/57
94P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Přeprava dětí z mateřských škol
zřízených obvodem Ostrava-Jih"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 19.16 na služby "Přeprava dětí z
mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih“ 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
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příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Kroupová, 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Andrej Foltýnek, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru OSR
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 19.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 29. 04. 2016
2263/57
95P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování
projektové dokumentace na "Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava
- Hrabůvka, pro potřeby rekolaudace"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 33.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Rekonstrukce domů Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka, pro
potřeby rekolaudace" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a části III. , Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radomíra Marenczoková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 33.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 29. 04. 2016

2264/57
96P

Zrušení veřejné zakázky (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pl.
znění a oddílu B. části II. Zásad) "Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc.č.
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73/47, k.ú. Dubina u Ostravy"
Rada městského obvodu
zrušuje
veřejnou zakázku VZ101.15 "Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc.č. 73/47, k.ú.
Dubina u Ostravy" z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
Termín: 04. 03. 2016
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