STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 6. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 29. 1. 2015 09:00

(usn. č. 0230/6 - usn. č. 0297/6)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

Přehled usnesení 6. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 1. 2015 09:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

0230/6

1.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 (upravený rozpočet r. 2014) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0231/6

2.

Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0232/6

3.

Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0233/6

4.

Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0234/6

5.

Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0235/6

6.

Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0236/6

7.

Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0237/6

8.

Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0238/6

9.

Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0239/6

10.

Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0240/6

11.

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

0241/6

12.

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František
Staněk, místostarosta)

0242/6

13.

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

0243/6

15.

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2015
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0244/6

16.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli Š. G. (Věra Válková, místostarostka)

0245/6

17.

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst (Věra Válková, místostarostka)

0246/6

18.

Odvod finančních prostředků z investičního fondu KZOJ do rozpočtu zřizovatele (Bc. František Dehner,
místostarosta)

0247/6

19.

Smlouva o užívání sportoviště - FC Vítkovice 1919 o.s., projekt "Revitalizace fotbalového areálu Klegova"
(Bc. František Dehner, místostarosta)

0248/6

20.

Souhlas s realizací investičních akcí "Učebny fyziky a chemie" a "Přírodovědné učebny" realizovaných v
rámci ROP Moravskoslezsko oddělením školství a kultury (Bc. František Dehner, místostarosta)

0249/6

21.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (Bc. František Dehner, místostarosta)

0250/6

22.

Zrušení usnesení č. 3550/7 ze dne 25. 4. 2013 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0251/6

23.

Návrh složení rozborové komise (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0252/6

24.

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

0253/6

27.

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.p.č. 198/4 v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x Moravská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0254/6

28.

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

0255/6

29.

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem pozemku st.p.č. 6073 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 16m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0256/6

30.

Uzavření smlouvy o dodávce vody s třetí osobou pro odběrné místo Pavlovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0257/6

31.

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

0258/6

32.

Záměr na pronájem části pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0259/6

33.

Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 45m² a p.p.č. 458/10 - zahrada o
výměře 45m², výměra celkem 90m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0260/6

34.

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. A. Poledníka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0261/6

35.

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

0262/6

36.

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

0263/6

37.

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

0264/6

38.

Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0265/6

39.

Zrušení usnesení na výpůjčku pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0266/6

40.

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

0267/6

41.

Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 245/10 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0268/6

42.

Žádost o předchozí souhlas rady města k nabytí parkoviště a příjezdové komunikace (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0269/6

43.

Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0270/6

44.

Dodatečné prominutí poplatku z prodlení (Markéta Langrová, člen rady)

0271/6

45.

Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0272/6

46.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0273/6

47.

Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen
rady)

0274/6

48.

Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčl. pro potřeby soc. bydlení, zaslání
výzvy, pronájem bytu, ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

0275/6

49.

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

0276/6

50.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu s p. A. Š. (Markéta Langrová, člen rady)

0277/6

51.

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0278/6

52.

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích (Markéta
Langrová, člen rady)

0279/6

53.

Zveřejnění záměrů za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužících podnikání v bytových
domech (Markéta Langrová, člen rady)

0280/6

54.

Žádost o společný nájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0281/6

55.

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

0282/6

56.

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

0283/6

57.

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

0284/6

58.

Dodatek č. 10 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0285/6

59.

Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých (Bc. Martin Bednář, starosta)

0286/6

60.

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2014 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

0287/6

61.

Změna poskytování náhrad výdajů na úpravu zevnějšku při provádění občanských obřadů (Bc. Martin
Bednář, starosta)

0288/6

62P. Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, domy Edisonova 17, 19 (Bc.
František Dehner, místostarosta)

0289/6

63P. Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

0290/6

64P. Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor (Bc. František Dehner, místostarosta)

0291/6

65P. Námitky proti rozhodnutí zadavatele VZ 76.14 "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0292/6

66P. Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů
a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015 (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0293/6

67P. Výběr nejvhodnější nabídky (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) -Rekonstrukce
sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

0294/6

68P. Výběr nejvhodnější nabídky (dodávky, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Senior Fitness hřiště (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

0295/6

69P. Výzva (stavební práce, ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

0296/6

71.

Rozhodnutí o procesním postavení v trestním řízení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0297/6

OR

Změny v komisích rady městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 14.

Vyhodnocení plánu následných veřejnosprávních kontrol za rok 2014 (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 25.

Stanovisko k záměru prodeje a záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

nepřijato 26.

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 241/7 v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

nepřijato 70P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III. a
IV. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., odboru investičního a odboru dopravy a komunálních služeb (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0230/6
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1 (upravený rozpočet r. 2014)
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pol. 4216, UZ 53515827 o 1 511 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6409, pol. 6901, UZ 53515827 o 1 511 tis. Kč

0231/6
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšuje financování na pol. 8115 o 14 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, UZ 11 o 14 tis. Kč

0232/6
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 274 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 6171, pol. 5021, UZ 11 o 160 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14, § 3349, pol. 5169, UZ 11 o 114 tis. Kč

0233/6
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 8 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11, ORG 1071 o 8 500 tis. Kč

0234/6
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-

0235/6
6

zvyšuje financování na pol. 8115
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,

o
§
§
§

1 051 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
2141, pol. 6121, UZ 11o 400 tis. Kč
3639, pol. 6121, UZ 11o 500 tis. Kč
2212, pol. 6121, UZ 11 o 151 tis. Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 6
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 350 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6111 o 350 tis. Kč

0236/6
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-

0237/6
8

zvyšuje financování na pol. 8115
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,
zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8,

o
§
§
§
§

16 577 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1099 o 2 304 tis. Kč
3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1100 o 2 652 tis. Kč
3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1101 o 7 671 tis. Kč
3141, pol. 6121, UZ 11, ORG 1102 o 3 950 tis. Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 8
Rada městského obvodu
souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 850 tis. Kč (Vypořádací fond FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1094 o 1 850 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení
0238/6
9

Návrh rozpočtového opatření č. 9
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 9, týkající se rozpočtového opatření č. 9, z jednání 6. schůze rady městského obvodu.

0239/6
10

Návrh rozpočtového opatření č. 10
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1086 o 310 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 1095 o 310 tis. Kč

0240/6
11

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
1) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 9
L . Ž., trvale bytem Čujkovova 1738/34, Ostrava-Zábřeh
2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 4
M. H., trvale Bogorodského 1701/14, Ostrava-Zábřeh

0241/6
12

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horní v OstravěHrabůvce na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 7
H. B.., bytem Horní 29, Ostrava-Hrabůvka
II. o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008,
dle důvodové zprávy
Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 33
H. B., bytem Horní 29, Ostrava-Hrabůvka

0242/6
13

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled uzavřených Smluv o poskytování sociální ch služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 1.10.2014 - 31.12.2014

0243/6
15

Jmenování členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2015
Aktualizace pojistné smlouvy č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č.4682/93 ze dne 6.2.2014,
jmenuje
členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2015 podle přiloženého
návrhu,
rozhodla
o uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě č. 0003631018 o pojištění odpovědnosti Jednotky Sboru dobrovolných

hasičů městského obvodu Ostrava-JIh pro případ škody způsobené při výkonu povolání dle důvodové
zprávy,
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku,
ukládá
Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
připravit návrh dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,
určenému zaměstnanci odboru právního
prověřit návrh dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č. 0003631018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a
předložit jej k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih.
0244/6
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Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli Š. G.
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty ve výši 1 664 Kč po zůstaviteli Š. G., Ostrava-Zábřeh.

0245/6
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Smlouvy a dodatky ke smlouvám o nájmu hrobových míst
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v
Ostravě-Zábřehu za období červenec - prosinec 2014.

0246/6
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Odvod finančních prostředků z investičního fondu KZOJ do rozpočtu zřizovatele
Rada městského obvodu
ukládá
ředitelce Kulturního zařízení Ostrava - Jih, Dr. Martínka1439/4, příspěvkové organizace odvod finančních
prostředků z investičního fondu ve výši 385 tis. Kč na účet zřizovatele dle důvodové zprávy.

0247/6
19

Smlouva o užívání sportoviště - FC Vítkovice 1919 o.s., projekt "Revitalizace fotbalového areálu
Klegova"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy o užívání sportoviště s FC VÍTKOVICE 1919 o.s., se sídlem 30.dubna 560/11, 702 00
Ostrava, IČ: 22881425 dokládané v rámci projektové žádosti "Revitalizace fotbalového areálu Klegova" dle
důvodové zprávy a přílohy materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

0248/6
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Souhlas s realizací investičních akcí "Učebny fyziky a chemie" a "Přírodovědné učebny"
realizovaných v rámci ROP Moravskoslezsko oddělením školství a kultury
Rada městského obvodu
souhlasí
s realizací investičních akcí "Učebny fyziky a chemie", CZ .1.10//2.1.00/30.01582 a "Přírodovědné učebny",
CZ .1.10//2.1.00/30.01586 podpořených dotací Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013 oddělením školství a kultury dle důvodové zprávy

0249/6
21

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
Rada městského obvodu
souhlasí
s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní rok
2015/2016, v mateřských školách zřizených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
dle důvodové zprávy

0250/6
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Zrušení usnesení č. 3550/7 ze dne 25. 4. 2013
Rada městského obvodu
zrušuje
usnesení č. 3550/71 ze dne 25.4.2013 ve znění:
Rada městského obvodu
bere na vědomí informaci o projektu "PROGAM" (Problem Gambling Prevention), realizovaného společností
Český institut pro výzkum závislostí o.s.

S cílem aktivně přispět ve veřejném zájmu ke zvýšení informovanosti a kompetencí veřejnosti, ke snížení či
minimalizaci kriminality a sociálně patologických dopadů provozování sázkových her a loterií
souhlasí s Dohodou o přistoupení ke STATUTU PROJEKTU PROGAM
pověřuje starostu Mgr. Karla Sibinského podpisem Dohody o přistoupení ke STATUTU PROJEKTU PROGAM
0251/6
23

Návrh složení rozborové komise
Rada městského obvodu
jmenuje
rozborovou komisi pro příspěvkové organizace ve školství a kultuře ve složení :
předseda: Ing. Adam Rykala
členové : Bc.František Dehner
Ing. Hana Tichánková
Ing. Otakar Šimík
Ing. Lumír Grochal
Mgr. Radim Miklas
RSDr. Pavel Holas
Mgr. Jiří Dostál
Ing. Sylva Sládečková
Ing. Hana Knapíková
Ing. Eva Janáčová

0252/6
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Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,
v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:
1)pozemek st.p.č. 1162, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká, panu M. L., bytem
Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka
2)pozemek st.p.č. 2957/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 20/579, spoluvlastnický podíl o velikosti
1554/37724, tzn. 9,27 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní Mgr. Bc. M. K., bytem
Výškovická 2573/87, Ostrava-Zábřeh
3)pozemek st.p.č. 2958/1, zast. pl. o výměře 227 m2, jednotka č. 19/565, spoluvlastnický podíl o velikosti
1554/37898, tzn. 9,31 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, manželům L. a V. Ch.,
bytem Svornosti 2289/35, Ostrava-Zábřeh
4)pozemek st.p.č. 2962/13, zast. pl. o výměře 22 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 11 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu P. N., bytem Výškovická 128/76, Ostrava-Zábřeh
5)pozemek st.p.č. 2974/1, zast. pl. o výměře 135 m2, jednotka č. 5555/195, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1441/22374, tzn. 8,69 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, panu M. R.,
bytem Pavlovova 2629/25, Ostrava-Zábřeh
6)pozemek st.p.č. 2978/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 3/98, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38594, tzn. 10,42 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní D. M., bytem
Čujkovova 2728/50a, Ostrava-Zábřeh
7)pozemek st.p.č. 2978/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 3/112, spoluvlastnický podíl o velikosti
1554/38594, tzn. 9,58 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, paní PhDr. L. M., bytem
Svornosti 56/55, Ostrava-Zábřeh

0253/6
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Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.p.č. 198/4 v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x Moravská
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 27, týkající se stanoviska k záměru prodeje pozemku p.p.č. 198/4 v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká
x Moravská, z jednání 6. schůze rady městského obvodu k přepracování.

0254/6
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Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č. 485/9
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 184 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Klegova, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy
rozhodnout o záměru města prodat uvedený pozemek

0255/6
29

Ukončení nájemní smlouvy a záměr na pronájem pozemku st.p.č. 6073 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 16m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0508/10/Ulr. ze dne 28. 7. 2010, uzavřené s panem V. V.,
trvale bytem Volgogradská 2397/96, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou st.
p.č. 6073 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko" ke dni
26. 11. 2014 dle důvodové zprávy
a rozhodla
o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6073 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m², v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

0256/6
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Uzavření smlouvy o dodávce vody s třetí osobou pro odběrné místo Pavlovova
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s ustanovením § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, v platném znění o uzavření třístranné Smlouvy o dodávce vody č. 44/014/659/14/Ulr pro odběrné
místo "Pavlovova, 700 30 Ostrava - Zábřeh" umístěné na pozemku p.p.č. 613/12 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, mezi dodavatelem - Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s., IČ 45193673, se
sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, Moravská Ostrava, Ing. Danielou Janákovou, bytem Tylova 2788/21,
Ostrava - Zábřeh jako třetí osobou "odběratelem" a statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrva - Jih jako "odběratelem", ve znění přílohy (návrh smlouvy)

0257/6
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Výpověď pronájmu části pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
rozhodla
nevypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/879/07/Wyb ze dne 26.6.2007 ve znění dodatků,
uzavřenou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem užívání stávajícího reklamního panelu
na části pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 , ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, společnosti
euroAWK s.r.o., IČ: 43965717, se sídlem Konopišťská 739/16, 100 00 Praha 10 Vršovice

0258/6
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Záměr na pronájem části pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Škody
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 110/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 (3,0 m x 1,0
m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, za účelem užívání stávajícího přístupového chodníku k prodejnímu oknu prodejny smíšeného zboží,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0259/6
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Záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 45m² a p.p.č. 458/10 zahrada o výměře 45m², výměra celkem 90m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 45m² a p.p.č. 458/10 - zahrada o
výměře 45m², výměra celkem 90m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, za účelem užívání zahrádky č.
17 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

0260/6
34

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. A. Poledníka
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 34, týkající záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. A.
Poledníka, z jednání 6. schůze rady městského obvodu.

0261/6
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Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní
Rada městského obvodu
rozhodla
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 273 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2
(nepravidelný tvar), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, v
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem přístavby autosalonu ke stávajícímu objektu č.p./č.or. 3023/122 na
pozemku parc.č. 268, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

0262/6
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Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Řadová
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku st.p.č. 4967 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Řadová, ve vlastnictví statuárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih,
za účelem užívání stavby č.p. 3055, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0263/6
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Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi (včetně patrových garáží) cizích vlastníků na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou:
1)pozemek st.p.č. 1687/18, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
2)pozemek st.p.č. 1691/4, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
3)pozemek st.p.č. 2086/2, zast. pl. o výměře 210 m2, 1/3 jednotky č. 8888/3, spoluvlastnický podíl o
velikosti 95/1282, tzn. 15,56 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Gerasimovova
4)pozemek st.p.č. 2579, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5)pozemek st.p.č. 2960/14, zast. pl. o výměře 21 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 10,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
6)pozemek st.p.č. 2964/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 13/410, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38246, tzn. 10,07 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
7)pozemek st.p.č. 2964/1, zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 13/414, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38246, tzn. 10,07 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
8)pozemek st.p.č. 2965/1, zast. pl. o výměře 226 m2, jednotka č. 12/399, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38246, tzn. 9,99 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
9)pozemek st.p.č. 2967/6, zast. pl. o výměře 19 m2, spoluvlastnický podíl ½ pozemku, tzn. 9,5 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
10)pozemek st.p.č. 2971/1, zast. pl. o výměře 243 m2, jednotka č. 6/238, spoluvlastnický podíl o velikosti
1593/38975, tzn. 9,93 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
11)pozemek st.p.č. 2972/1, zast. pl. o výměře 240 m2, jednotka č. 5/226, spoluvlastnický podíl o velikosti
777/19297, tzn. 9,66 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
12) pozemek st.p.č. 2978/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 3/99, spoluvlastnický podíl o velikosti
845/19297, tzn. 10,42 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
13)pozemek st.p.č. 2980/1, zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 4/69, spoluvlastnický podíl o velikosti
1554/38594, tzn. 9,87 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
14)pozemek parc.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č. 24/679, spoluvlastnický podíl o
velikosti 1404/42765, tzn. 16,94 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
15)pozemek st.p.č. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č. 24/684, spoluvlastnický podíl o velikosti
1508/42765, tzn. 18,20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
16)pozemek st.p.č.. 3699, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
17)pozemek st.p.č. 3942, zast. pl. o výměře 136 m2, jednotka č. 3333/179, spoluvlastnický podíl o velikosti
1601/11777, tzn. 18,49 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
18)pozemek st.p.č. 3942, zast. pl. o výměře 136 m2, jednotka č. 3333/181, spoluvlastnický podíl o velikosti
1708/11777, tzn. 19,72 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
19)pozemek st.p.č. 4729/1, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Starobělská

0264/6
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Záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 825 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 (2,5 m x
4,0 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, za účelem umístění 10-ti včelích úlů o rozměrech 50 x 50 cm, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

0265/6
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Zrušení usnesení na výpůjčku pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží
Rada městského obvodu
zrušuje
své usnesení č. 5741/109 ze dne 25.9.2014 a č. 5794/110 ze dne 9.10.2014

0266/6
40

Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závoří
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 995/12 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby propojovacích kabelů ke skříni EPD
a 1 ks skříně EPD v rámci akce „4767 REKO PKO EPD Závoří“ v předpokládané délce cca 9 bm 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 propojovacích kabelů ke skříni EPD a za úplatu
1000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění skříně EPD

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování propojovacích kabelů ke skříni EPD a 1 ks skříně EPD, a to
vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.1.2017 uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ:
27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene - služebnosti v rozsahu dle předloženého návrhu
0267/6
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Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 245/10 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky
Rada městského obvodu
rozhodla
nepronajmout část pozemku p.p.č. 245/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 70 m² v k. ú. Hrabůvka, panu
Tomášovi Crlovi, IČ: 12473057, bytem Gen. Janka 1154/2, Ostrava – Mariánské Hory, za účelem zřízení a
užívání venkovního posezení před restaurací na ul. Dvouletky 52 v Ostravě-Hrabůvce

0268/6
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Žádost o předchozí souhlas rady města k nabytí parkoviště a příjezdové komunikace
Rada městského obvodu
žádá
Radu města Ostravy o předchozí souhlas k úplatnému nabytí stavby veřejné komunikace a veřejných
parkovacích stání o celkové plošné výměře 636 m2 umístěné na částech pozemků p.p.č. 654/80 a p.p.č.
1237/19 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih od společnosti OC LUNA s.r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 916/158, IČ 01688880.

0269/6
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Pronájem částí pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část parc.č. 71/70 ostatní plocha, zeleň o výměře 14 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání
parkovacího stání pro osobní automobil, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 45
Kč/m2/rok, paní R. K., bytem V. Jiříkovského 31/169, 700 30 Ostrava – Dubina

0270/6
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Dodatečné prominutí poplatku z prodlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o dodatečném prominutí poplatku z prodlení
- p. P. P. a pí H. P., za byt na ul. Volgogradská 2423/72, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100% tj. 3.340 Kč
dle důvodové zprávy

0271/6
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Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k podnájmu části bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Velflíkova 1, 1+1, standard, č. b. 4
Ing. L. B., Velflíkova 1, Ostrava-Hrabůvka

0272/6
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Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 31
P. T. Pardubická 757, Hradec Králové
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 31
J. L., V. Jiřikovského 16
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 25
B. R., Horní 3
Edisonova 25, 1+2, standard, č. b. 5
J. H., Plzeňská 8 a J. Z., Plzeňská 8

Svornosti 47, 1+1, standard, č. b. 12
K. K., J. Herolda 10
Jižní 11, 1+3, standard, č. b. 6
Ch. A., Výškovická 151
Mládeže 11, 1+3, standard, č. b. 4
M. D., Ruská 37, O.-Vítkovice a M. M., Ruská 37, O.-Vítkovice
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 60
P. D.., Dr. Martínka 18
Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 28
P. A., Čs. exilu 816, O.-Poruba
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 70
D. I., Horní 3
Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 92
J. I., Horní 3
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 4
M. D., Krestova 2
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 38
V. T., V. Košaře 4
Lumírova 7, 1+2, standard, č. b. 3
D. A., Horní 3
Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 53
Ř. P., Jičínská 35
V. Jiřikovského 37, 1+3, standard, č. b. 5
K. J., Horní 3
Jubilejní 7, 1+2, standard, č. b. 3
H. L., Výstavní 47, O.-Mor. Ostrava a H. M. Výstavní 47, O.-Mor. Ostrava
2) o skončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku
prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze
dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
J. H., Plzeňská 8 a p. J. Z., Plzeňská 8, č. b. 4
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
II.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Edisonova 23, 1+1, standard, č. b. 1
Bc. S. P., J. Maluchy 73
Svornosti 41, 1+2, standard, č. b. 9
S. P., Lumírova 24
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
F. Formana 49, 0+1, standard, č. b. 4
M. J., Provaznická 76 a M. P., Provaznická 76
0273/6
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Pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 47, O.-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garážového stání č. 8 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 271 na ul. Františka Formana č. or. 47, Ostrava-Dubina, který je
součástí pozemku parc. č. st. 71/109 v k.ú. Dubina, panu R. D., bytem Františka Formana 271/47, Ostrava-

Dubina na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce a měsíčním nájemným ve výši 815,- Kč vč. DPH
0274/6
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Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčl. pro potřeby soc. bydlení,
zaslání výzvy, pronájem bytu, ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o skončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č.
2591/47 ze dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
M. L., Karpatská 20, č. b. 8
K. E., J. Škody 7, č. b. 15
Š. J., Edisonova 21, č. b. 2
K. L., Pavlovova 67, č. b. 9
N. M. a N. L., Zlepšovatelů 40, č. b. 3
T. J., Horymírova 123, č. b. 4
H. M., Svornosti 41, č. b. 8
B. M., Abramovova 14, č. b. 2
S. O., Edisonova 7, č. b. 2
F. O., Horymírova 4, č. b. 26
II.
o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 17
M. L., Čujkovova 31
III.
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2, 3 občanského zákoníku
prostřednictvím JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze
dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
P. M., Horymírova 4, č. b. 5
G. Š., Tarnavova 8 a G. N., Tarnavova 8, č. b. 15
IV.
1) o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 36
K. I., Plzeňská 8
2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku
prostřednictvím JUDr. Milana Knapa zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze
dne 12.06.2008, dle důvodové zprávy
K. I., Plzeňská 8, č. b. 74
V.
o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, dle důvodové zprávy
místnost
místnost
místnost
místnost
místnost

0275/6
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č.
č.
č.
č.
č.

11
13
14
16
19

-

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

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s třetí osobou
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" mezi společnosti BILLA, spol. s r.o.
Modletice 67, PSČ 251 01 Říčany u Prahy, IČ 00685976 zapsané ve veřejném rejstříku u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka č.61519, zastoupenou Ing. Miroslavem Hanouskem - jednatelem, Ing. Petrem
Dupalem - jednatelem a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, PSČ 729 71
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673 na odběrném místě Patrice Lumumby 2717/1, na pozemku
parcelní č. 3564 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

0276/6
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Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu s p. A. Š.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
návrh nájemce bytu p. A. Š., bytem Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh na uzavření dodatku k nájemní
smlouvě v rámci soudního sporu projednávaného u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 57 C 65/2013
rozhodla
I. o uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 3015 na ul.
Tarnavova č.or. 6, Ostrava-Zábřeh s panem A. Š. s výší nájemného 32,02 Kč/m2 a s dohodou o zvýšování
nájemného v dalších letech
II. o zpětvzetí žaloby na určení výše nájemného vedené u Okresního soudu v Ostravě proti p. A. Š., bytem
Tarnavova 3015/6, Ostrava-Zábřeh pod sp. zn. 57 C 65/2013 za podmínky uzavření dodatku k nájemní
smlouvě na pronájem bytu a zaplacení soudního poplatku ve výši 1.000 Kč s tím, že ostatní náklady řízení
nebudou požadovány
dle důvodové zprávy

0277/6
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Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře
6, na dobu určitou, dle důvodové zprávy
D. K., V. Košaře 6, Ostrava-Dubina

0278/6
52

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul. Lužická 591/4 v Ostravě - Výškovicích
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostor ve II. NP pavilonu A2 objektu č.p. 591 občanská vybavenost, který je
součástí pozemku p.č.st. 793/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. Lužická
4/591 v Ostravě - Výškovicích, o výměře 251,82 m2, bez určení účelu užívání, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, s výší nájemného 200 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

0279/6
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Zveřejnění záměrů za účelem změny nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužících
podnikání v bytových domech
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit
- záměr změny nájemní smlouvy ze dne 01.09.2010 uzavřené na dobu určitou do 31.08.2015 na pronájem
prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č.p. 1626 na ul. Pavlovova č. or. 67, Ostrava-Zábřeh, který
je součástí pozemku parc. č. st. 2017 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, se společností Abiasen invest, s.r.o., se
sídlem Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, IČ: 28630998, s účelem užívání lékárna, z důvodu úpravy
výměry plochy pronajatého prostoru po přeměření z 123,21 m2 na 133,77 m2
- záměr změny nájemní smlouvy ze dne 01.12.1999 uzavřené na dobu neurčitou ve znění dodatků na
pronájem prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č.p. 2060 na ul. Rodimcevova č. or. 22, OstravaZábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, se společností Sequel team
s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 02344726, s účelem užívání
provozovna lahůdek, z důvodu úpravy výměry plochy pronajatého prostoru po přeměření z 251,08 m2 na
249,61 m2
dle důvodové zprávy

0280/6
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Žádost o společný nájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008:
L. B., Svornosti 49, č. b. 1
II.
o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Svornosti 49, 1+2, standard, č. b. 1
L. B., Svornosti 49 a J. C., Svornosti 49

0281/6
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Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Svornosti 49, 1+1, standard, č. b. 5
B. S., Svornosti 49, Ostrava-Zábřeh

0282/6
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Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 16
P. B., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh
Václava Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 2
A. K. a R. K., Václava Košaře 4, Ostrava-Bělský Les

0283/6
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Žádost o uzavření splátkového kalendáře
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s uzavřením splátkového kalendáře:
- s p. F. Ch. na úhradu dlužného nájemného a za plnění spojená s užíváním bytu, za byt na ul. Čujkovova
1737/32, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0284/6
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Dodatek č. 10 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu
Rada městského obvodu
schvaluje
dodatek č. 10 k Zásadám pro použití prostředků Sociálního fondu,
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zapracovat změny dle dodatku č. 10 do Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu.

0285/6
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Odpisy pohledávek s příslušenstvím po zemřelých
Rada městského obvodu
rozhodlo
odepsat pohledávky :
- za zemř. F. G., ve výši 3 986,00 Kč s příslušenstvím z titulu nákladů na provedené opravy bytu a ve výši 1
000,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. V. K., ve výši 3 135,31 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,
- za zemř. R. K., ve výši 14 994,00 Kč z titulu poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájmu a služeb
spojených s užíváním bytu,
- za zemř. L. H., ve výši 7 155,95 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,
dle důvodové zprávy
a
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím :
- za zemř. P. G., ve výši 20 991,00 Kč s příslušenstvím z titulu nákladů na provedené opravy bytu a ve výši
1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. J. G., ve výši 29 339,40 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,
- za zemř. D. H., ve výši 21 351,00 Kč z titulu poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu a ve výši 1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. V. V., ve výši 68 651,40 Kč s příslušenstvím jednak z titulu dlužného nájemného spojeného s
užíváním bytu a jednak z titulu nákladů na provedené opravy bytu a ve výši 5 200,00 Kč z titulu soudních
nákladů,
- za zemř. M. F. ve výši 77 703,50 Kč s příslušenstvím jednak z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu a jednak z titulu nákladů na provedené opravy bytu, ve výši 191 472,00 Kč z
titulu vyčísleného příslušenství a ve výši 6 708,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. A. Š., ve výši 22 415,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu a ve výši 1 500,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. J. T., ve výši 73 705,00 Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, ve

výši 10 670,00 Kč z titulu vyčísleného příslušenství a ve výši 2 968,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
odepsat pohledávky s příslušenstvím :
- za zemř. P. G., ve výši 20 991,00 Kč s příslušenstvím z titulu nákladů na provedené opravy bytu a ve výši
1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. J. G., ve výši 29 339,40 Kč z titulu nákladů na provedené opravy bytu,
- za zemř. D. H., ve výši 21 351,00 Kč z titulu poplatku z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu a ve výši 1 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. V. V., ve výši 68 651,40 Kč s příslušenstvím jednak z titulu dlužného nájemného spojeného s
užíváním bytu a jednak z titulu nákladů na provedené opravy bytu a ve výši 5 200,00 Kč z titulu soudních
nákladů,
- za zemř. M. F., ve výši 77 703,50 Kč s příslušenstvím jednak z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu a jednak z titulu nákladů na provedené opravy bytu, ve výši 191 472,00 Kč z
titulu vyčísleného příslušenství a ve výši 6 708,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. A. Š., ve výši 22 415,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu a ve výši 1 500,00 Kč z titulu soudních nákladů,
- za zemř. J. T., ve výši 73 705,00 Kč z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu, ve
výši 10 670,00 Kč z titulu vyčísleného příslušenství a ve výši 2 968,00 Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy.
0286/6
60

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2014
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informativní zprávu o vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2014

0287/6
61

Změna poskytování náhrad výdajů na úpravu zevnějšku při provádění občanských obřadů
Rada městského obvodu
mění
své usnesení č. 2840/50 ze dne 7. 8. 2008 takto:
rozhodla
že neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih bude vyplácena náhrada na úpravu
zevnějšku při provádění občanských obřadů ve výši 300 Kč/obřad, maximálně však 600 Kč/den s účinností
od 1.2.2015

0288/6
62P

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, domy Edisonova
17, 19
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/14 na veřejnou zakázku " Rekonstrukce bytových
domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VII. Etapa, domy Edisonova 17, 19", kterým se zvyšuje cena
na tuto zakázku o částku 163 154,00 Kč na částku 13 756 493,- Kč bez DPH a kterým se upravuje položkový
rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a z důvodu neprovádění některých
prací.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 24 473,10 Kč u této zakázky z důvodu přenesené dańové povinnosti na příjemce plnění
bere na vědomí
přerušení prací od 28.11.2014 do 13.1.2015 z důvodu nepřípustných hodnot vlhkosti, které bránily
pokračování prací souvisejících s osazováním dřevěných částí stavby (plovoucí podlahy, kuchyňské linky,
dveře).
přerušení prací na stavbě z důvodu nedostatečného finančního krytí od 16.1.2015, které trvá dosud.
bere na vědomí
skutečnost, že práce budou zahájeny po zajištění finančního krytí
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/14
Termín: 06. 02. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/022/14 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 12. 02. 2015

0289/6
63P

Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/034/040/2014 na veřejnou zakázku "Zateplení objektu ZŠ
Horymírova, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem MH - STAVBY, s.r.o., kterým se:
1/ upravuje grafické označení zhotovitele (změna velikosti písma) z MH - Stavby s.r.o. na MH - STAVBY,
s.r.o. v názvu firmy dodavatele,
2/ mění termín na zaslání písemné výzvy objednatele na předání staveniště zhotoviteli do pěti měsíců od
podpisu smlouvy,
3/ vypouští text čl. V. Doby plnění: (max. termín ukončení stavby do 31.8.2015), délka trvání realizace
stavby 120 kalendářních dnů se nemění.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2014 na realizaci Zateplení objektu ZŠ
Horymírova, Ostrava-Zábřeh.
Termín: 02. 02. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2014 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 06. 02. 2015

0290/6
64P

Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na veřejnou zakázku "Modernizace kina LUNA,
rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 212
882,00 Kč .na částku 11 612 594,92 Kč bez DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku,
a to z důvodu realizace dodatečných prací a neprovádění některých prací a prodlužuje se doba realizace díla
o 30 dnů na 165 dnů se zhotovitelem FICHNA-HUDECZEK a.s.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH o 44 705,22 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14
Termín: 28. 01. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na výše uvedenou zakázku a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 03. 02. 2015

0291/6
65P

Námitky proti rozhodnutí zadavatele VZ 76.14 "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
námitky podané uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, PSČ 739 36, IČ 26807947 a rozhodnutí o
nich.

0292/6
66P

Podmínky výzvy (dodávky dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 91.14 k poskytnutí dodávky
"Dodávka kancelářského materiálu v roce 2015“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Eva Havránková, odbor vnitřních věcí
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
3. Věra Válková, místostarostka obvodu
hodnotící komisi

členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Ludvík Mráz, vedoucí odboru vnitřních věcí
náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Iva Halamíčková, zástupce vedoucího odboru vnitřních věcí
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 91.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 12. 03. 2015
0293/6
67P

Výběr nejvhodnější nabídky (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)
-Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
Rada městského obvodu
rozhodla
vyloučit uchazeče
č. 3 Společnost EKKL - HERKUL - ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 sestávající z
EKKL a.s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž , IČ 27752771 a HERKUL a.s., Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110
01, IČ 25004638
č. 4 mmcité + a.s., č. p. 519, 687 12 Bílovice, IČ 25330781
z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 93.14 na provedení stavebních
prací Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100 a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem
č. 9 Společnost Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, sestávající z COLAS CZ, a.s.
Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 26177005 a TUBEKO SPORT, spol. s r.o., Rynholec čp. 364, pošta 271
01 Nové Strašecí, Česká republika, IČ 49825020, za nabídkovou cenu 5 061 483,85 Kč bez DPH/60 dnů
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 8 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11,
PSČ 70200, IČ 64610225, za nabídkovou cenu 5 035 131 Kč bez DPH/85 dnů
jako třetím v pořadí s uchazečem č. 1 JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719
00, IČ 25855581, za nabídkovou cenu 5 510 733 Kč bez DPH/84 dnů
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce
sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
Termín: 13. 02. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce
sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
Termín: 20. 02. 2015
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 93.14
Termín: 20. 03. 2015

0294/6
68P

Výběr nejvhodnější nabídky (dodávky, ZPŘ dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Senior Fitness hřiště
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 VZ 82.14 na poskytnutí dodávky "Senior Fitness hřiště" o
vyloučení uchazeče:
- FLORA SERVIS s.r.o., se sídlem Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno, IČ: 28341627,
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 VZ 82.14 na poskytnutí
dodávky "Senior Fitness hřiště" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., se sídlem Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 28570987, za
nabídkovou cenu:
Kč 428.903,68 bez DPH, a lhůtu realizace 30 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/1, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 64610225, za nabídkovou cenu:

Kč 764.996,21 bez DPH, a lhůtu realizace 60 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem Hřiště s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, pobočka Zábrdovická
2, 615 00 Brno, IČ: 28354303, za nabídkovou cenu:
Kč 849.731,66 bez DPH, a lhůtu realizace 30 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 82.14
Termín: 31. 03. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Senior
Fitness hřiště"
Termín: 20. 02. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Senior Fitness
hřiště"
Termín: 27. 02. 2015
0295/6
69P

Výzva (stavební práce, ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
stahuje
materiál č. 69P, týkající se výzvy (stavební práce, ZPŘ dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů) - Pavilon tělocvičny Areálu 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice, z jednání 6. schůze
rady městského obvodu.

0296/6
71

Rozhodnutí o procesním postavení v trestním řízení
Rada městského obvodu
rozhodla
připojit se k trestnímu řízení vedenému proti Mgr. Otakaru Veřovskému, Mgr. Karlu Sibinskému, Mgr.
Radimu Miklasovi, L'ubomíru Košíkovi, Ing. Jiřímu Volochovi, Oldřichu Lindovskému, Ing. Ivu Hařovskému,
Mgr. Janu Dohnalovi, PaedDr. Ivoně Klímové, Ing. Romaně Filipové, Ing. Milanu Bezděkovi a Petru
Pěntákovi ve smyslu žádosti Policie České republiky ze dne 9. 12. 2014 číslo jednací OKFK-1573-249/TČ2014-252501 a vyčíslit v této věci škodu způsobem uvedeným v příloze tohoto materiálu
zmocňuje
Mgr. Romana Klimuse, advokáta ve společnosti KLIMUS administration & PARTNERS legal s.r.o., aby
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih v tomto trestním řízení zastupoval.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
vyrozumět právního zástupce o rozhodnutí rady městského obvodu.
Termín: 06. 02. 2015

0297/6
OR

Změny v komisích rady městského obvodu
Rada městského obvodu
odvolává
Ing. Svatavu Huťkovou z členství v komisi pro bezpečnost a proti kriminalitě,
pro sport a volný čas ke dni 31. 1. 2015
jmenuje
Mgr. Radima Miklase členem komise pro bezpečnost a proti kriminalitě, pro sport a volný čas s účinností od
1. 2. 2015
jmenuje
Ing. Svatavu Huťkovou předsedkyní komise ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje s účinností od
1. 2. 2015.

Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
14

Vyhodnocení plánu následných veřejnosprávních kontrol za rok 2014
Rada městského obvodu
bere na vědomí
Vyhodnocení plánu následných veřejnosprávních kontrol na místě, provedených v roce 2014 zaměstnanci
referátu kontroly, oddělení kontroly a interního auditu Statutárního města Ostravy, městského obvodu
Ostrava-Jih.

25

Stanovisko k záměru prodeje a záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Výškovická
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
783/6 ostatní plocha, zeleň v rozsahu daném zákresem o max. výměře 49 m2 a část pozemku p.p.č.783/13
ostatní plocha, zeleň v rozsahu daném zákresem o max. výměře 7 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat části dotčených pozemků
a
rozhodla
o záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 49 m2 a části pozemku
p.p.č.783/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, oba ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění přístřešku a přístupového
chodníku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

26

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku p.p.č. 241/7 v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká
Rada městského obvodu
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č.
241/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu daném zákresem o celkové výměře max. 289 m² v k.ú.
Hrabůvka, ulice Letecká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat část dotčeného
pozemku

70P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. a IV. čtvrtletí r. 2014 ZŠ a MŠ, p.o., odboru investičního a odboru dopravy a
komunálních služeb
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2014 odboru investičního,
- za III. a IV. čtvrtletí roku 2014 odboru dopravy a komunálních služeb,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

