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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 59. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 9. 3. 2016 12:00

(usn. č. 2279/59 - usn. č. 2285/59)

Bc. Martin Bednář

Ing. Hana Tichánková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 59. schůze Rady městského obvodu, ze dne 9. 3. 2016 12:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2279/59 1.

Schválení předložení záměru bezbariérové trasy do Národního rozvojového programu mobility pro všechny
(Bc. František Dehner, místostarosta)

2280/59 2.

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

2281/59 3.

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin"
(Bc. František Dehner, místostarosta)

2282/59 4.

Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh (Bc.
František Dehner, místostarosta)

2283/59 5.

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" ke spolufinancování z
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Bc. František Dehner, místostarosta)

2284/59 6.

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 (Bc. František Dehner, místostarosta)

2285/59 7.

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců
zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih" ke spolufinancování z Operačního programu
Zaměstnanost (Bc. František Dehner, místostarosta)
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2279/59
1

Schválení předložení záměru bezbariérové trasy do Národního rozvojového programu mobility
pro všechny
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 2192/57 ze dne 25. 2. 2016 ve věci předložení záměru bezbariérové trasy do Národního
rozvojového programu mobility pro všechny
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
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

2280/59
2

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6,
Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 2125/56 ze dne ve věci zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce
objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh"
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, OstravaZábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 - Energetické úspory
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
"Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osy 5 - Energetické úspory
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 15. 04. 2016

2281/59
3

Souhlas se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekty "Zeleň za Lunou" a
"Zeleň Savarin"
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 2195/57 ze dne 25. 2. 2016 ve věci zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekty
"Zeleň za Lunou" a "Zeleň Savarin"
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
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

2282/59
4

Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti
Zábřeh

V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava -

Rada městského obvodu
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souhlasí
se zahájením projektové přípravy a podáním žádosti na získání finančních prostředků na projekt "Zateplení
fasády a střech objektu občanské vybavenosti
V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh" z Operačního
programu Životní prostředí,
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
"Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh" ke
spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí,
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 15. 04. 2016
2283/59
5

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" ke
spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 2193/57 ze dne 25. 2. 2016 ve věci zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt
"Mateřské školy bez hranic"
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Mateřské školy bez hranic" ke
spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
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

2284/59
6

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
revokuje
revokuje své usnesení č. 2194/57 ze dne 25. 2. 2016 ve věci zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro
projekt "Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6"
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
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

2285/59
7

Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt "Rozvoj kompetencí a znalostí
zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih" ke spolufinancování z
Operačního programu Zaměstnanost
Rada městského obvodu
souhlasí
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt "Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců
zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih" ke spolufinancování z Operačního programu
Zaměstnanost
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
"Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih" ke
spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost
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: 11. 4. 2016
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