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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 60. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 10. 3. 2016 10:00

(usn. č. 2286/60 - usn. č. 2339/60)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih

14.3.2016 14:57
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Přehled usnesení 60. schůze Rady městského obvodu, ze dne 10. 3. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2286/60

1.

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2287/60

2.

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

2288/60

3.

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

2289/60

4.

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

2290/60

5.

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. J., osobní bezcenné věci, úmrtí Ostrava-Zábřeh a V. K., finanční
hotovost ve výši 4 579 Kč a osobní věci (Věra Válková, místostarostka)

2291/60

6.

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

2292/60

7.

Dodatek č. 1 k Dohodě o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh (Bc.
Martin Bednář, starosta)

2293/60

9.

Poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2294/60

10.

Poskytnutí finanční podpory HOKEJOVÉMU KLUBU - HC VÍTKOVICE STEEL (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2295/60

11.

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

2296/60

13.

Kritéria bodového hodnocení uchazečů o pronájem bytů formou výběrového řízení (Markéta Langrová, člen
rady)

2297/60

14.

Poskytnutí slevy najemného za pronájem bytové jednotky č. 1 v obytném domě Vaňkova 1013/52 ,
Ostrava-Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady)

2298/60

15.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2299/60

16.

Pronájem části střechy bytového domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

2300/60

17.

Pronájem garáže č. 8 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

2301/60

18.

Přistoupení k dluhu a uzavření splátkového kalendáře (DV hockey a.s.) (Markéta Langrová, člen rady)

2302/60

19.

Souhlas s přechodem nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

2303/60

20.

Ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního
bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

2304/60

21.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově na ul. Horní 287/81, Ostrava-Dubina
(Markéta Langrová, člen rady)

2305/60

22.

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem prostor v budově na ul. Horní 1492/55, OstravaHrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

2306/60

23.

Uzavření obnovené Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních
poukázek B (Markéta Langrová, člen rady)

2307/60

24.

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

2308/60

25.

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2309/60

26.

Pronájem parkovacího stání č. 61 v parkovacím objektu PO 51, ul. Ladislava Hosáka, k.ú. Dubina u Ostravy
- variantní návrh (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2310/60

27.

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

2311/60

28.

Pronájem pozemku st. p.č. 6014 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2312/60

29.

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

2313/60

30.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku
p.p.č. 354/14 v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2314/60

31.

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

2315/60

32.

Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - osatní plocha,
jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 150 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
„Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2316/60

33.

Výpůjčka pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Smrčkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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2317/60

34.

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 451/20 v k.ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2318/60

35.

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

2319/60

36.

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

2320/60

37.

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6020/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2321/60

38P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Kácení dřevin, řez stromů a výsadby dřevin v městském obvodu Ostrava-jih v roce 2016 - 2017
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2322/60

39P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6,
Ostrava-Bělský Les (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2323/60

40P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2324/60

41P. Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Regenerace sídliště
Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2325/60

42P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení MŠ
Srbská 4, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2326/60

43P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provádění oprav (instalatérských a
topenář., elektroinstalačních, zámečn. a sklenář. prací) v obytných domech v majetku Statutár. města
Ostrava svěř. městskému obv. O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2327/60

45P. Výběr nejvhodnější nabídky - Stolní počítače 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

2328/60

46P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Oprava chodníků v
zahradě MŠ Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2329/60

47P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování PD na rozšíření VZT a klimatizace
v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2330/60

48.

Schválení smlouvy o právu provést stavbu (Bc. František Dehner, místostarosta)

2331/60

49.

Problematika jednání za vlastníka místních komunikací III. a IV. třídy v podmínkách odboru dopravy a
komunálních služeb (Věra Válková, místostarostka)

2332/60

50.

Smlouva o sdružení zadavatelů (Bc. František Dehner, místostarosta)

2333/60

51P. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Přeprava dětí z mateřských škol zřízených
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2334/60

52P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v
městském obvodu O.-Jih v letech 2016 – 2017, lokalita č. 2 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2335/60

53.

Ukončení výkonu domovnické činnosti v bytovém domě Lumírova 7, O.-Výškovice dohodou k 15.03.2016
(Markéta Langrová, člen rady)

2336/60

54.

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově na ul. Horymírova 3054/121, OstravaZábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

2337/60

55.

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2338/60

56.

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

2339/60

57.

Odvolání stávajícího likvidátora Podniku bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v likvidaci" a
jmenování nového likvidátora (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 8.

Jmenování členů výběrové komise pro výběrové řízení na místo ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

nepřijato 44P. 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. 2015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
staženo

12.

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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2286/60
1

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 96 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1139 o 96 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 450 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121 o 100 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 350 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy o 1 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171, ORG dle důvodové zprávy o 300 tis. Kč
4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 7 718 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1136 o 6 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6122, ORG 1136 o 1 000 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5137, ORG 1136 o 518 tis. Kč
5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 463
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 6173, pol.
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6173, pol.
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6173, pol.
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6173, pol.

tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
51xx o 1 170 tis. Kč
50xx o 2 060 tis. Kč
51xx o 33 tis. Kč
51xx o 200 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 947 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6409, pol. 5909 o 4 947 tis. Kč
7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 1 500 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení
2287/60
2

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu 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
Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 22
J. K., trvale bytem Čujkovova 1739/36, Ostrava-Zábřeh

2288/60
3

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu 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
Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 9
A. G., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

2289/60
4

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v OstravěZábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy
Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 16
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B. M., bytem Ostrava-Hrabůvka, Kašparova 14
2290/60
5

Majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. J., osobní bezcenné věci, úmrtí Ostrava-Zábřeh a V.
K., finanční hotovost ve výši 4 579 Kč a osobní věci
Rada městského obvodu
rozhodla
nabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli J. J. bezcenné osobní věci a zůstaviteli V. K., finanční
hotovost ve výši 4 579 Kč a osobní věci

2291/60
6

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
Rada městského obvodu
souhlasí
s kácením 2 ks dřevin olše lepkavé (Alnus glutinosa) rostoucí na p.č. 835 k.ú. Výškovice u Ostravy v rámci
stavby " Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí" pro investora
stavby Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava-Jih. Na dřeviny se vztahuje povinnost vydání povolení
kácení,
a zmocňuje
podáním žádosti o povolení kácení společnost HaskoningDHV, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186
00 Praha 8, IČ:45797170, pro investora stavby Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava-Jih.

2292/60
7

Dodatek č. 1 k Dohodě o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava – městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů OstravaZábřeh ze dne 16.5.2003 číslo 0300775 (dále jen "dodatek"), ve znění přílohy č.1 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu dodatku a jeho Přílohy č. 1.

2293/60
9

Poskytnutí finanční podpory
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí peněžitého daru organizaci 1. SC Vítkovice, z. s., Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ
265 88 005, DIČ CZ 265 88 005 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

2294/60
10

Poskytnutí finanční podpory HOKEJOVÉMU KLUBU - HC VÍTKOVICE STEEL
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí peněžitého daru organizaci HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL, spolek, Ruská 3077/135,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 603 39 799 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy

2295/60
11

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření
Rada městského obvodu
rozhodla
o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 502 568,14 dle důvodové zprávy

2296/60
13

Kritéria bodového hodnocení uchazečů o pronájem bytů formou výběrového řízení
Rada městského obvodu
bere na vědomí
upravená kritéria bodového hodnocení uchazečů o pronájem bytů formou výběrového řízení, s účinností od
10.03.2016, dle důvodové zprávy
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2297/60
14

Poskytnutí slevy najemného za pronájem bytové jednotky č. 1 v obytném domě Vaňkova
1013/52 , Ostrava-Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí slevy ve výši 50% ze základního nájemného u bytové jednotky č. 1 v obytném domě na ul.
Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku parc. č. 208, v k.ú. Dubina u Ostravy,
jehož výlučnou nájemkyní je paní H. T., z důvodu opakovaného zatopení bytu v důsledku havarijní poruchy
kanalizační přípojky, a to po dobu trvání závady, t.j. od 16.10.2015 do 14.1.2016 v celkové výši 3.220,00 Kč
dle důvodové zprávy.

2298/60
15

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti nájemní
smlouvy, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 36
V. R., Horní 3
V. Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 33
D. J., Lechowiczova 27, Ostrava-Mor. Ostrava
Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 28
K. N., Srbská 15
Čujkovova 9, 1+1, standard, č. b. 7
P.. V., Pod Bučinou 65/1, Těrlicko
Rodimcevova 25, 1+2, standard, č. b. 4
B. D., P. Lumumby 86
Jugoslávská 20, 1+2, standard, č. b. 4
Š. D., J. Škody 10 a Š. G., J. Škody 10
Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 19
Mgr. S. L., Stadická 3
V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 16
N. M., Dolní 66 a N. Z., Dolní 66
B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 43
D. Z., Svornosti 2, Havířov
Břenkova 7, 1+3, standard, č. b. 77
P. P., Jugoslávská 26
Jubilejní 58, 1+3, standard, č. b. 4
P. M., Mitušova 47 a P. M., Mitušova 47
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
V. Vlasákové 4, 1+3, standard, č. b. 9
L. J., Horní 3 a K. M., Gerasimovova 12
J. Škody 1, 1+3, standard, č. b. 14
Š. M., L. Hosáka 23
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

2299/60
16

Pronájem části střechy bytového domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu části střechy bytového domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku
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parc. č. st. 4702 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění telekomunikačního zařízení, které bude
sloužit k připojení k síti internetu pro obyvatele domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh a okolních domů
vzdalených do 1,3 km na dobu určitou 5 let za výši úhrady 42 000,-Kč/rok bez DPH dle důvodové zprávy.
2300/60
17

Pronájem garáže č. 8 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu garáže č. 8 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or. 32 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku
parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, panu M. G., bytem Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a měsíčním nájemným ve výši 1.400 Kč vč. DPH

2301/60
18

Přistoupení k dluhu a uzavření splátkového kalendáře (DV hockey a.s.)
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohody o přistoupení k dluhu a o splátkách s panem Davidem Vikarem, se sídlem 29. dubna
259/33, Ostrava-Výškovice, IČ: 73226726, na úhradu dlužného nájemného včetně vyčísleného příslušenství
k datu 01.06.2015 a dlužných úhrad za služby spojené s nájmem za pronájem prostor sloužících podnikání a
pronájem plochy na umístění reklamního loga budovy č.p. 259 objekt občanské vybavenosti, která je
součástí pozemku p. č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29. dubna 33,
Ostrava-Výškovice, společnosti DV Hockey a.s. na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014/629/04 ze dne
11.08.2004 a smlouvy o umístění reklamního loga společnosti č. 8/032/146/13 ze dne 30.09.2013, ve znění
dodatků, v celkové výši 113.554 Kč, formou 17 splátek v členění dle upravené důvodové zprávy

2302/60
19

Souhlas s přechodem nájmu bytu
Rada městského obvodu
souhlasí
s přechodem nájmu bytu na dobu určitou s účinností od 04.12.2015, dle důvodové zprávy
Zlepšovatelů 50, 1+2, standard, č. b. 1
M. P., Zlepšovatelů 50, Ostrava-Hrabůvka
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 2 roky, tj. s účinností od 04.12.2015 do 03.12.2017, dle
důvodové zprávy
Zlepšovatelů 50, 1+2, standard, č. b. 1
M. P., Zlepšovatelů 50, Ostrava-Hrabůvka

2303/60
20

Ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby
sociálního bydlení
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
Ing. A. M., Jubilejní 58/344, Ostrava-Hrabůvka a Ing. A. R., Jubilejní 58/344, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 3
R. Y., J. Škody 1/188, Ostrava-Dubina, č. b. 6
Š. Li., (trvale bytem Tarnavova 9/3004) Kotlářova 12/3198 a Š. K., Kotlářova 12/3198, č. b. 11
P. Ž. A., Volgogradská 128/2388, Ostrava-Zábřeh a P. T., Volgogradská 28/2388, Ostrava-Zábřeh, č. b. 10
N. M., Horymírova 123/3063, č. b. 43
II.
o uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode
dne účinnosti nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 23
B. D., Čujkovova 31

2304/60
21

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově na ul. Horní 287/81,
Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
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o uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě č. 2/b/014/1498/06 ze dne 31.10.2006, ve znění dodatků, na
pronájem prostor v budově č.p. 287 objektu občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
71/142 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, na ul. Horní č. or. 81 v Ostravě-Dubině, o
celkové výměře 137,87 m2, za účelem poskytování hostinských služeb, s výší nájemného 549,28 Kč/m2/rok
a pronájem části pozemku p.č. 71/145 ostatní komunikace - ostatní plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, o
výměře 64 m2, za účelem provozování restaurační zahrádky, s výší nájemného 263,66 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, uzavřenou s nájemcem společností Čirva, s.r.o. se sídlem Hradní
27/37, 71 000 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 25859871, a to z důvodu ukončení pronájmu části pozemku
p.č. 71/145 o výměře 64 m2 za účelem provozování restaurační zahrádky a doplnění o ustanovení v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle důvodové zprávy
2305/60
22

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem prostor v budově na ul. Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.06.2012, ve znění dodatků, na pronájem
prostor sloužících podnikání o výměře 549,77 m2 s účelem užívání jako coworkingové centrum a o výměře
23 m2 jako posezení pro návštěvníky centra v II. NP budovy č.p. 1492 objekt občanské vybavenosti, která
je součástí pozemku p. č. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č.or. 55,
Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu změny nájemce ze spolku Institut pro ženy, z. s., se sídlem Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 22691006, na společnost Chutě života, s.r.o., se sídlem Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka, IČ: 24813753, dle důvodové zprávy
II.
o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.01.2013, ve znění dodatků, na pronájem
zábradlí ochozu o výměře 3 m2, za účelem instalace bannerové reklamy, v II. NP budovy č.p. 1492 objekt
občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,
na ul. Horní č.or. 55, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu změny nájemce ze spolku Institut pro ženy, z. s., se
sídlem Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 22691006, na společnost Chutě života, s.r.o., se sídlem Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 24813753, dle důvodové zprávy

2306/60
23

Uzavření obnovené Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání
poštovních poukázek B
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít Dohodu o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek,
číslo odesílatele 081289 s Českou poštou, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 Praha 1, IČ:
47114983 z důvodu zajištění vytištění výplatních dokladů a výplaty poukázaných částek - přeplatků
vyúčtování záloh souvisejících s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v
domě s byty ("vyúčtování služeb") oproti skutečné výši nákladů na tato plnění, a to z účtu odesílatele statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, ve znění přílohy materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu dohody

2307/60
24

Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy
B. A., Edisonova 84, č. b. 23
K. J., Edisonova 84, č. b. 5
II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy, dle důvodové
zprávy
Edisonova 84, 1+2, standard, č. b. 23
K. J., Edisonova 84
Edisonova 84, 1+1, standard, č. b. 5
B. A., Edisonova 84

2308/60
25

Pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, k.ú. Výškovice u Ostravy a k.ú. Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout částí pozemků
- p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 (Závoří - směr Hrabůvka) v k.ú Zábřeh nad Odrou
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- p.p.č. 100/10 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.100/11 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 6
m2 (Karpatská) v k.ú Zábřeh nad Odrou
- p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 (Kotva -směr Výškovice) v k.ú Zábřeh nad Odrou
- p.p.č. 762/1 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 (ul. 29. dubna) v k.ú. Výškovice u Ostravy
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 (Hotelový dům Hlubina -směr Dubina) v
k.ú. Hrabůvka
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 (Hotelový dům Hlubina-směr Hrabůvka)
v k.ú. Hrabůvka
- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 ( Sámova -směr ÚMOb Ostrava - Jih) v
k.ú. Hrabůvka
- p.p.č. 468/1 ostatní plocha, silnice o výměře 12 m2 (poliklinika -směr Hrabůvka kostel) v k.ú. Hrabůvka,
tj. o celkové výměře 66 m2, společnosti euroAWK s.r.o., IČ: 43965717, se sídlem Praha 10, Vršovice,
Konopišťská 739/16, za účelem provozování 8 ks stávajících čekáren s reklamními vitrínami, s ročním
nájemným ve výši 4.568,- Kč/m2 + zákonná sazba DPH, tj. 301.488,- Kč/rok + zákonná sazba DPH, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto
materiálu
2309/60
26

Pronájem parkovacího stání č. 61 v parkovacím objektu PO 51, ul. Ladislava Hosáka, k.ú. Dubina
u Ostravy - variantní návrh
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout parkovací stání č. 61 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, garáž,
který je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les:
panu M. L., bytem L. Hosáka 1007/25, Ostrava-Bělský Les, 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
a uzavřít nájemní smlouvu dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne 3.12.2015,
usnesením č. 1806/48

2310/60
27

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout
parkovací stání č. 18 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če, garáž, která je
součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les paní R. P.,
bytem B. Václavka 992/14, Ostrava-Bělský Les, 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
a uzavřít nájemní smlouvu dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne 3.12.2015,
usnesením č. 1806/48

2311/60
28

Pronájem pozemku st. p.č. 6014 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek st. p.č. 6014 - 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 stavbou zahradní chatky panu E. Š., bytem Horní 3030/96, Ostrava Hrabůvka, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 176 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

2312/60
29

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Kosmonautů
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby nového tréninkového hřiště s umělým povrchem o výměře 50 m x 30 m včetně
vnitroareálového oplocení pod názvem stavby „Výstavba hrací plochy s umělým trávníkem v areálu
sportoviště u ZŠ Kosmonautů“ na částech pozemků p.p.č. 654/70 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č.
654/71 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
uzavřít s FC OSTRAVA-JIH, zapsaným spolkem, IČ 70312966, se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, OstravaZábřeh, 700 30 Ostrava, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
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2313/60
30

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti na
části pozemku p.p.č. 354/14 v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky pod názvem „Vodovodní přípojka pro bytový
dům-14 BJ, k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova č.p. 1070/57, st. 1506“ v délce cca 4 bm na části pozemku p.p.č.
354/14 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 354/14 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky v délce cca 4 bm v rámci stavby pod názvem
„Vodovodní přípojka pro bytový dům-14 BJ, k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova č.p. 1070/57, st. 1506“ ve
prospěch:
• jednotky č. 1070/1, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 349/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
• jednotky č. 1070/2, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 636/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví H. D., bytem Mitušova 1070/57, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
• jednotky č. 1070/3, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 630/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
• jednotky č. 1070/4, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 486/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
• jednotky č. 1070/5, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 636/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví M. Z., bytem Nádražní 2924/73, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00
• jednotky č. 1070/6, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 630/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
• jednotky č. 1070/7, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 486/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
• jednotky č. 1070/8, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 636/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví R. Č., bytem Mitušova 1070/57, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
• jednotky č. 1070/9, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha
a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 630/7993 na společných částech bytového domu č. p. 1070
stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
•
jednotky č. 1070/10, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná
plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 486/7993 na společných částech bytového domu č. p.
1070 stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
•
jednotky č. 1070/11, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná
plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 636/7993 na společných částech bytového domu č. p.
1070 stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
•
jednotky č. 1070/12, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná
plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 630/7993 na společných částech bytového domu č. p.
1070 stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
•
jednotky č. 1070/13, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná
plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 486/7993 na společných částech bytového domu č. p.
1070 stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
•
jednotky č. 1070/14, bytu v bytovém domě č. p. 1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná
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plocha a nádvoří a spoluvlastnického podílu o velikosti 636/7993 na společných částech bytového domu č. p.
1070 stojícího na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh, IČ: 000 51 071, se sídlem Rudná
1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava
za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky
Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném
geometrickým plánem
souhlasí
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.3.2018 uzavřít s vlastníky všech jednotek v domě č.p.
1070 stojícím na pozemku st.p.č. 1506 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění
přílohy tohoto materiálu
2314/60
31

Ukončení nájmu na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
1) ukončit Nájemní smlouvu č. 7/014/453/15/Šim, uzavřenou s paní I. K., bytem Fr. Formana 258/24,
Ostrava-Dubina, na nájem parkovacího stání č. 29 v PO 01 na ul. Františka Formana, umístěném v
podzemním podlaží stavby 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 Nájemní smlouvu č. 7/014/454/15/Šim, uzavřenou s panem V. T., bytem V. Jiříkovského 132/14,
Ostrava-Dubina, na nájem parkovacího stání č. 53 v PO 01 na ul. Františka Formana, umístěném v
podzemním podlaží stavby 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 15.3.2016
a uzavřít dohody o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu dne
28.1.2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla
o záměru na pronájem parkovacích stání č. 29 a č. 53 v PO 01 na ul. Františka Formana, umístěných v
podzemním podlaží stavby 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, za účelem parkování osobního motorového vozidla na
dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 včetně DPH měsíčně

2315/60
32

Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 osatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 150 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
rozhodla
vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/540/11/Ulr, uzavřenou s paní N. Š., bytem Horní
1110/54, Ostrava - Hrabůvka a paní H. K. bytem J. Maluchy 9, Ostrava - Dubina, na nájem částí pozemků
p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o celkové výměře 150 m², v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih, užívaných jako zahrádka č. 38 v lokalitě "Pavlovova - Rudná"
zmocňuje
starostu městského obvodu k podpisu "Výpovědi z nájmu" ve znění přílohy tohoto materiálu
rozhodla
o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m² a p.p.č.
644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 135 m², celková výměra 150 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 38 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

2316/60
33

Výpůjčka pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Smrčkova
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby - realizace sociálního projektu "Dům pro sociální účely v Ostravě Výškovicích" na
pozemcích parc.č. 883/5 orná půda (ZPF) o výměře 6381 m2 a parc.č. 885/8 orná půda (ZPF) o výměře 792
m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih, dle předložené studie
a
rozhodla
výpůjčit pozemky parc.č. 883/5 orná půda (ZPF) o výměře 6381 m2 a parc.č. 885/8 orná půda (ZPF) o
výměře 792 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému
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obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby - realizace sociálního projektu "Dům pro sociální účely v
Ostravě Výškovicích" dle předložené studie, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, příspěvkové
organizaci statutárního města Ostravy Čtyřlístek - centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvkové organizaci, IČ: 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov a uzavřít
Smlouvu o výpůjčce a smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
2317/60
34

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 451/20 v k.ú. Hrabůvka, ul. Ignáta Herrmanna
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 451/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30,65 m²
v k.ú. Hrabůvka, ulice Ignáta Herrmanna, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání přístupu a vjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

2318/60
35

Záměr na pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m x
4,5 m, tj. 22,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby, ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
parkovacího stání č. 4 o výměře 2,75 m x 4,5 m
parkovacího stání č. 5 o výměře 2,65 m x 4,5 m
parkovacího stání č. 6 o výměře 2,75 m x 4,5 m,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2319/60
36

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 obovdu Ostrava-Jih, pod garážemi (včetně patrových garáží) cizích vlastníků
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:
1) pozemek st.p.č. 932, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova
2) pozemek st.p.č. 2384, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3) část pozemku st.p.č. 2972/1, zast. pl. o výměře 9,66 m2 (celková výměra 240 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 777/19297 příslušejícího k jednotce 5/226 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4) část pozemku st.p.č. 2974/1, zast. pl. o výměře 8,69 m2 (celková výměra 135 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1441/22374 příslušejícího k jednotce 5555/195 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
5) část pozemku st.p.č. 2979/1, zast. pl. o výměře 11,26 m2 (celková výměře 245 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1797/39115 příslušejícího k jednotce 2/85 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

2320/60
37

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6020/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6020/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 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.

2321/60
38P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Kácení dřevin, řez stromů a výsadby dřevin v městském obvodu Ostrava-jih v
roce 2016 - 2017
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin, řez
stromů a výsadby dřevin v městském obvodu Ostrava-jih v roce 2016 - 2017” 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 34.16
Termín: 18. 03. 2016

2322/60
39P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V.
Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský Les
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Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 29.16
"Komplexní zateplení domu vč. GO střechy, vzduchotechniky a vstupů V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-Bělský
Les” 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 29.16
Termín: 18. 03. 2016
2323/60
40P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 25.16
"Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka” 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 25.16
Termín: 18. 03. 2016

2324/60
41P

Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Regenerace
sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 13.16 na stavební práce Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení
statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací
a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn dle nové přílohy
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 13.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 07. 07. 2016

2325/60
42P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního
zařízení MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 28.16 na stavební práce "Oprava
sociálního zařízení MŠ Srbská 4, Ostrava-Výškovice“ 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
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zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 28.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 12. 05. 2016
2326/60
43P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provádění oprav
(instalatérských a topenář., elektroinstalačních, zámečn. a sklenář. prací) v obytných domech v
majetku Statutár. města Ostrava svěř. městskému obv. O.-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 12.16 na stavební práce "Provádění
oprav (instalatérských a topenářských, elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských prací) v obytných
domech v majetku Statutárního města Ostrava svěřených městskému obvodu 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 příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Ivana Chlumecká, 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. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 12.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 09. 06. 2016

2327/60
45P

Výběr nejvhodnější nabídky - Stolní počítače 2016
Rada městského obvodu
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rozhodla
na základě zprávy o realizaci elektronické aukce konané dne 15.2.2016 a dle přiloženého zdůvodnění tohoto
přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 07.16 Stolní
počítače 2016 a o uzavření kupní smlouvy s vybraným uchazečem:
- TOPSOFT JKM spol. s r. o., se sídlem: Jungmannova 1029, Roudnice nad Labem, PSČ: 41301, IČ:
25403435, za nabídkovou cenu Kč 833.940,00 bez DPH.
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 07.16
Termín: 11. 04. 2016
Ing. Romanu Škubalovi, pověř.zast.odboru hospodářské správy
připravit návrh kupní smluvy s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ 07.16
Termín: 16. 03. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh kupní smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VZ 07.16
Termín: 23. 03. 2016
2328/60
46P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Oprava
chodníků v zahradě MŠ Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 14.16 na stavební práce "Oprava chodníků
v zahradě MŠ Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh“ 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. 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. Mgr. Věra Miklušová, ředitelka MŠ Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Gabriela Tóthová DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 14.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 26. 05. 2016

2329/60
47P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování PD na rozšíření VZT a
klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 11.16 „Zpracování projektové dokumentace na
rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálů objektu K-TRIO“ z důvodu zajištění efektivnosti a
hospodárného nakládání s veřejnými prostředky, neboť zadavateli byla podána pouze jedna nabídka

2330/60
48

Schválení smlouvy o právu provést stavbu
Rada městského obvodu
souhlasí
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s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu s Moravskoslezským krajem pro stavbu Rekonstrukce
autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu Smlouvy o právu provést stavbu
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh Smlouvy o právu provést stavbu k akci "Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul.
Proskovická, Ostrava-Výškovice"
Termín: 17. 03. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu k akci
"Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice"
Termín: 22. 03. 2016
2331/60
49

Problematika jednání za vlastníka místních komunikací III. a IV. třídy v podmínkách odboru
dopravy a komunálních služeb
Rada městského obvodu
zmocňuje
zaměstnance zařazené do odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih
vykonávající pracovní pozici referent pro správu místních komunikací k zastupování městského obvodu
Ostrava – Jih jako účastníka řízení ve správních řízeních vedených dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
revokuje
usnesení č. 0947/25 ze dne 18. 6. 2015 ve věci zmocnění k zastupování městského obvodu Ostrava – Jih ve
věcech vydávání souhlasu za vlastníka místních komunikací III. a IV. třídy

2332/60
50

Smlouva o sdružení zadavatelů
Rada městského obvodu
souhlasí
s návrhem smlouvy o sdružení zadavatelů s FC Vítkovice 1919, z. s., 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČ:
22881425, DIČ: CZ 2281425
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře k podpisu této smlouvy

2333/60
51P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Přeprava dětí z mateřských škol
zřízených obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 19.16 "Přeprava dětí z mateřských škol zřízených
obvodem Ostrava-Jih" z důvodu, že do konce lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli podána žádná
nabídka
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 19.16 vyplývající z usnesení
Termín: 18. 03. 2016

2334/60
52P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Čištění vpustí dešťové kanalizace
v městském obvodu O.-Jih v letech 2016 – 2017, lokalita č. 2
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 20.16 "Čištění vpustí
dešťové kanalizace v městském obvodu O.-Jih v letech 2016 – 2017, lokalita č. 2“ 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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Jiří Fiala, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Jiří Fiala, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 20.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo
Termín: 12. 05. 2016
2335/60
53

Ukončení výkonu domovnické činnosti v bytovém domě Lumírova 7, O.-Výškovice dohodou k
15.03.2016
Rada městského obvodu
rozhodla
o ukončení výkonu domovnické činnosti na základě uzavřené Dohody o výkonu domovnické činnosti č.
44/032/123/15 s panem D. K., bytem Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice dohodou ke dni 15.03.2016 s
tím, že za výkon domovnické činnosti za období od 01.03.2016 do 15.03.2016 nebude p. K. na základě jeho
písemné žádosti vyplacena smluvní odměna

2336/60
54

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v budově na ul. Horymírova
3054/121, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 2/b/032/193/99 ze dne 14.06.1999, ve znění pozdějších
dodatků, na pronájem prostor 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, o celkové výměře 929,48 m2, za účelem provozování prostor jako kuchyně s jídelnou a
bufetu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 198,52 Kč/m2/rok, s paní Ilonou
Vítkovou, se sídlem Celní 444/10, 748 01 Hlučín, IČ: 61608629, a to z důvodu snížení výměry pronajatých
prostor o 115,27 m2, tj. z výměry 1 044,75 m2 na novou výměru 929,48 m2 a doplnění o ustanovení v
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s účinností od 01.03.2016, dle
důvodové zprávy

2337/60
55

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 150 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1162 o 1 150 tis. Kč

2338/60
56

Zásady vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci
Rada městského obvodu
revokuje
usnesení č. 2265/58 ze dne 4.3.2016 a
schvaluje
Zásady vztahů městského obvodu Ostrava-Jih, ze kterých vyplývají práva a povinnosti příspěvkové
organizace Technické služby Ostrava-Jih ve vztahu k městskému obvodu Ostrava-Jih dle předloženého znění
s účinnosti k 15.3.2016.
Ukládá vedoucímu ODK Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D.
předložit
Zásady vztahů městkého obvodu Ostrava-Jih k Technickým službám Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci,
která byla zřízena statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti
v oblasti technických služeb
řediteli TSOJ Ing. Miroslavu Janečkovi do 15.3.2016

2339/60
57

Odvolání stávajícího likvidátora Podniku bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v
likvidaci" a jmenování nového likvidátora
Rada městského obvodu
bere na vědomí
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Stanovisko k postupu likvidace státního podniku Podnik bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik „v
likvidaci“ zpracované advokátní kanceláří Klimus & Partners s.r.o.
odvolává
Ing. F. K., bytem Výletní 2280/3, Ostrava-Poruba, 708 00 z funkce likvidátora státního podniku Podnik
bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v likvidaci" se sídlem Pavlovova 44, Ostrava, IČ 000 97
489, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle AXV, vložka 45, ke dni
10. 3. 2016,
jmenuje
Mgr. R. K., trvale bytem Městečko 22, PSČ 691 63 Velké Němčice likvidátorem státního podniku Podnik
bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik „v likvidaci“, se sídlem Ostrava 3, Pavlovova 44, IČ:
00097489, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle AXV, vložka 45,
a to s účinností od 10. 3. 2016.
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce likvidátora mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih se sídlem Horní 791/3, Ostrava a Mgr. R. K., trvale bytem Městečko 22, PSČ 691 63 Velké
Němčice, dle předloženého návrhu,
stanoví
odměnu .likvidátora státního podniku Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v likvidaci" se
sídlem Pavlovova 44, Ostrava, IČ 000 97 489, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě v oddíle AXV, vložka 45, ve výši 15.000,- Kč měsíčně za podmínek uvedených ve smlouvě dle
předloženého návrhu.
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
zajistit všechny potřebné kroky vedoucí ke změně v osobě likvidátora státního podniku Podnik bytového
hospodářství Ostrava 3 - státní podnik "v likvidaci"
Termín: 14. 03. 2016
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
8

Jmenování členů výběrové komise pro výběrové řízení na místo ředitele Kulturního zařízení
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
jmenuje
výběrovou komisi pro výběrové řízení na místo ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace v tomto složení :
Ing. Adam Rykala, člen rady
Ing. Milan Stoch, vedoucí OSR
Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí OŠK
Markéta Langrová, členka rady
Martin Mařák, předseda kontrolního výboru
Zuzana Böhmová, OSR

44P

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. 2015
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH za III.
čtvrtletí roku 2015 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, a za IV. čtvrtletí
roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace,
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, a odboru
dopravy a komunálních služeb, dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších
změn.
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava k usnesení č. 2283/59 ze dne 9.3.2016 - 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 programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
"Mateřské školy bez hranic" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – 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
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