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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 62. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 24. 3. 2016 10:00

(usn. č. 2341/62 - usn. č. 2412/62)

Bc. Martin Bednář

RNDr. Ph.D. František Staněk

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

1.4.2016 10:43
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Přehled usnesení 62. schůze Rady městského obvodu, ze dne 24. 3. 2016 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2341/62 1.

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2342/62 2.

Darování neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

2343/62 3.

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka)

2344/62 4.

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

2345/62 5.

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

2346/62 6.

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

2347/62 7.

Dohoda o narovnání u VZ 52.15, projekt CZ.1.10/2.1.00/30.01582 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2348/62 8.

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

2349/62 9.

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2350/62 10.

Návrh na vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2351/62 11.

Poskytnutí finanční podpory Moravskému dětskému folklornímu souboru - HOLÚBEK, z.s. (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

2352/62 12.

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové
organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

2353/62 13.

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy OstravaBělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2354/62 14.

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

2355/62 15.

Žádost o poskytnutí finančního daru (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2356/62 16.

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

2357/62 17.

Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

2358/62 18.

Souhlas se změnou účelu užívání části objektu na ul. Patrice Lumumby č.pop.2717, k.ú. Zábřeh nad Odrou
(Markéta Langrová, člen rady)

2359/62 19.

Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 15, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

2360/62 20.

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

2361/62 21.

Ukončení nájmu bytu, pronájem bezbariérového bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová,
člen rady)

2362/62 22.

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka, zveřejnění záměru na
pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

2363/62 23.

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

2364/62 24.

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství a stanovení práva užívat závěsný odznak (Bc. Martin
Bednář, starosta)

2365/62 25.

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

2366/62 26.

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

2367/62 27.

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

2368/62 28.

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

2369/62 29.

J. B. - žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

2370/62 30.

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

2371/62 31.

M. C. - žádost o odložení výkonu rozhodnutí vyklizením (Bc. Martin Bednář, starosta)

2372/62 32.

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

2373/62 33.

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

2374/62 34.

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích (Věra Válková,
místostarostka)

2375/62 35.

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)
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2376/62 36.

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostrava (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2377/62 37.

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2378/62 38.

Převedení práv a závazků k částem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2379/62 39.

Souhlas s realizací stavby, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lužická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2380/62 40.

Souhlas s umístěním stavby, pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

2381/62 42.

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

2382/62 43.

Uzavření nájemního vztahu k pozemkům v k.ú. Hrabůvka, ulice Aviatiků (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2383/62 44.

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

2384/62 45.

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

2385/62 46.

Záměr na změnu podmínek smlouvy o výpůjčce, smlouvy o právu provést stavbu na pozemky v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Kosmonautů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2386/62 47.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2387/62 48.

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2388/62 49.

Stanovisko k napojení 4 plánovaných staveb rodinných domů, bezúplatné nabytí nemovitých věcí - variantní
řešení, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Podolí podél ul. Proskovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2389/62 50.

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o
celkové výměře 130 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

2390/62 51.

Pronájem části pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 245 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Pavlovova - Rudná" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2391/62 52.

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 822 - zahrada o výměře 394 m², v k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

2392/62 53P. Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Rekonstrukce MK Rudná
53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
2393/62 54P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Výměna stávajících měřiců tepla za měřidla
s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v BD Ostrava-Jih
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2394/62 55P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování průkazů energetické náročnosti
budov pro bytové domy (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2395/62 56P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního zařízení ZŠ
Šeříková 33, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2396/62 57P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD na "Zateplení
obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních prostor bytových domů B. Václavka 19, 21, Ostrava Bělský Les" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2397/62 58P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD na "Zateplení
obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
47,49, Ostrava - Dubina" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2398/62 59P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD na "Zateplení
obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana
51, 53, Ostrava - Dubina" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2399/62 60P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD na "Zateplení
obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy bytového domu Čujkovova
29, Ostrava - Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2400/62 61P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové
dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
2401/62 62P. Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro akci "Rekonstrukce objektu Pavlovova
2625/31, Ostrava-Zábřeh" (Bc. František Dehner, místostarosta)
2402/62 63.

Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání
poštovních poukázek B (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2403/62 64.

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

2404/62 65.

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Markéta Langrová, člen rady)
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2405/62 66.

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (Markéta
Langrová, člen rady)

2406/62 67.

Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 16/b/032/28/04 o připojení elektrické zabezpečovací signalizace na pult
centrální ochrany HZS MSK (Markéta Langrová, člen rady)

2407/62 68.

Užívání služebního vozidla k soukromým účelům (Věra Válková, místostarostka)

2408/62 69.

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (Věra Válková,
místostarostka)

2409/62 70.

Schválení pověření k podepisování (Věra Válková, místostarostka)

2410/62 71P. Předběžné oznámení zadavatele dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů VZ 46.16
"Dodávka 1 kusu víceúčel. zamet. stroje, 1 kusu samojízd. prac. stroje – nosiče vým. nást. s nást. a 1 kusu
stroje na svoz odpadků z odpad. košů" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
2411/62 72P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V.
Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
2412/62 73.

Uzavření darovací smlouvy č. 4/2016 o poskytnutí daru společností ArcelorMittal Ostrava a.s. městskému
obvodu Ostrava-Jih na realizaci akce "Po stopách minulosti Městského obvodu Ostrava-Jih" (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

staženo

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Antonína Brože
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

41.
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2341/62
1

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3392, pol. 6121, ORG 6001 o 430 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 6003 o 605 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6121, ORG 6001 o 430 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 6003 o 605 tis. Kč
2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 16 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 13, § 5512, pol. 5139 o 16 tis. Kč
3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 1161 o 300 tis. Kč
4)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1083 o 80 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 5137, ORG 1083 o 80 tis. Kč
5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 170 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3632, pol. 6121, ORG 1160 o 170 tis. Kč
6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, ORG 1163 o 300 tis. Kč
7)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 500 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2141, pol. 6121, ORG 1131 o 500 tis. Kč

2342/62
2

Darování neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
souhlasí
s bezúplatným převodem neupotřebitelného majetku v celkové hodnotě 245 794,55 Kč, Úřadu práce ČR,
Krajské pobočce v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 10 Ostrava, IČ: 72496991

2343/62
3

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku
Rada městského obvodu
rozhodla
v souladu s Pravidly pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a v operativní evidenci o
neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 331 158,03 Kč
1) DDHM do 40 000,- Kč
2) DDHM do 3 000,- Kč
3) DDHM do 3 000,- Kč
ukládá

ORG 223
ORG 223
ORG 235

250 498,63 Kč
79 928,67 Kč
730,73 Kč

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.
2344/62
4

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

2345/62
5

Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v OstravěHrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
o pronájmu bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
na dobu určitou dle důvodové zprávy
Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 27
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S. V., bytem Ostrava-Zábřeh, Břenkova 19
Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 34
V. A., bytem Ostrava - Polanka nad Odrou, Oblouková 35
Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 5
V. Š., bytem Ostrava-Zábřeh, Nám. Gen. Svobody 7
2346/62
6

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. 72
Š. J., bytem Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 118

2347/62
7

Dohoda o narovnání u VZ 52.15, projekt CZ.1.10/2.1.00/30.01582
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dohody o narovnání č.1 ke smlouvě o dílo č. 2/021/138.1/2015 ze dne 2.10.2015 s
prodávajícím amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12, 711 00 Ostrava – Koblov, IČ 25904540, na
dodávku výpočetní techniky do odborných učeben fyziky a chemie.

2348/62
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
Ing. Hana Tichánková, místostarostka
Mgr. Hana Maiwaelderová, ředitelka Sport a Kultura ve Studénce-SAK Studénka, p.o.
zapisovatelku komise :
Zuzanu Böhmovou, referentku OSR

2349/62
9

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků
Rada městského obvodu
rozhodla
o ocenění pedagogických pracovníků školských zařízení Městského obvodu Ostrava-Jih u příležitosti Dne
učitelů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

2350/62
10

Návrh na vyřazení odcizeného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 5 300,00
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace v celkové
hodnotě Kč 10 718,00
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace v celkové
hodnotě Kč 102 778,00 dle předloženého návrhu.
nesouhlasí
s vyřazením odcizeného majetku z inventarizace Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64,
příspěvkové organizace v celkové hodnotě Kč 6 989,00
ukládá
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
dořešit vzniklou situaci
Termín: 30. 04. 2016

2351/62
11

Poskytnutí finanční podpory Moravskému dětskému folklornímu souboru - HOLÚBEK, z.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o poskytnutí peněžitého daru organizaci Moravský dětský folklorní soubor - HOLÚBEK, z.s., Gurťjevova
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1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 661 80 848 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy s úpravou
2352/62
12

Schválení žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
Rada městského obvodu
schvaluje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace
"Environmentální zážitková výuka na ZŠ Dvorského"
doporučuje
projekt Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace
"Environmentální zážitková výuka na ZŠ Dvorského" k předložení do dotačního programu
Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok
2016/2017"

2353/62
13

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace
Rada městského obvodu
vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les,
B.Dvorského 1, příspěvkové organizace

2354/62
14

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

jejichž zřizovatelem je

Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy
2355/62
15

Žádost o poskytnutí finančního daru
Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím finančního daru Centru pro rodinu a sociální péči z.s., Kostelní náměstí 3172/1, 702 00
Ostrava, IČ 488 04 517 v celkové hodnotě 10.000,- Kč
zmocňuje
starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu darovací smlouvy s úpravou

2356/62
16

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002
Rada městského obvodu
bere na vědomí
rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, v
hodnotě pohledávky nad 10.000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek ke dni 31.12.2015

2357/62
17

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 32, 1+1, standard, č. b. 57
K. J., Dalimilova 101, Ostrava-Radvanice
Mládeže 11, 1+1, standard, č. b. 1
M. K., M. Fialy 2
Edisonova 5a, 1+1, standard, č. b. 4
H. K., Provaznická 51
Jubilejní 44, 1+2, standard, č. b. 1

1.4.2016 10:43

8 z 25

about:blank

M. P., Dr. Martínka 3
Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 49
M. P., Vítězná 5, Ostrava-Mor. Ostrava
Jubilejní 60, 1+1, standard, č. b. 4
H. Z., Zálešná I, Zlín
Svornosti 43, 1+2, standard, č. b. 12
G. T., U Studia 29
V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 27
M. R., V. Košaře 3
Letecká 12, 1+3, standard, č. b. 3
RNDr. P. B., Havraní 8b, Ostrava-Petřkovice a Ing. B. A., Havraní 8b, Ostrava-Petřkovice
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, a to ode dne
účinnosti nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy
Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 31
O. M., Provaznická 11
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
nebo jeho části v pořadí dle důvodové zprávy
2358/62
18

Souhlas se změnou účelu užívání části objektu na ul. Patrice Lumumby č.pop.2717, k.ú. Zábřeh
nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o vydání souhlasu se změnou účelu užívání nájemní jednotky č. 1.34 umístěné v 1.N.P. v objektu č.pop.
2717, který je součástí pozemku parc.č. 3564 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou na
kancelář pojišťovny, nájemci společnosti OC LUNA s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno,
IČ: 01688880 za předpokladu splnění podmínek dle důvodové zprávy.

2359/62
19

Stanovení nájemného v rekonstruovaném domě na ul. Edisonova 15, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v rekonstruovaném
bytovém domě č. p. 377 na ul. Edisonova č. or. 15, Ostrava-Hrabůvka, který je součástí pozemku parc. č.
st. 333 v k.ú. Hrabůvka, dle důvodové zprávy

2360/62
20

Ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek
přechodu nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku
ke dni 31.03.2016
Svornosti 7, 1+3, standard, č. b. 12
L. B., Svornosti 7, Ostrava-Zábřeh
Zlepšovatelů 24, 1+2, standard, č. b. 6
M. G., Zlepšovatelů 24, Ostrava-Hrabůvka a B. G., Zlepšovatelů 24, Ostrava-Hrabůvka
II.
o uzavření smlouvy k nájmu bytu s účinností od 01.04.2016 na dobu určitou
Svornosti 7, 1+3, standard, č. b. 12
K. Š., Svornosti 7, Ostrava-Zábřeh
Zlepšovatelů 24, 1+2, standard, č. b. 6
L. G., Zlepšovatelů 24, Ostrava-Hrabůvka
dle důvodové zprávy

1.4.2016 10:43

9 z 25

about:blank

2361/62
21

Ukončení nájmu bytu, pronájem bezbariérového bytu, uzavření smlouvy o ubytování
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku, dle důvodové zprávy
J. V., F. Formana 51/273, Ostrava-Dubina a J. R., (trvale bytem Proskovická 179a, Ostrava-Stará Bělá), F.
Formana 51/273, Ostrava-Dubina, č. b. 5
V. E., (trvale bytem Dolní 74), Horymírova 125/2032, Ostrava-Zábřeh, č. b. 39
M. Ž., Edisonova 84/793, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 18
P. D., (trvale bytem Horní 3), Čujkovova 31/1719, Ostrava-Zábřeh, č. b. 77
II.
o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, a to ode dne účinnosti nájemní smlouvy, dle důvodové
zprávy
Tarnavova 6/3015, 1+2, standard, č. b. 2
M. M., Stadická 5, Ostrava-Hrabůvka
III.
o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou s účinností od 01.04.2016 v ubytovně na ul. Hasičská 366/3,
Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
místnost č. 9 - M. S., Horní 3
místnost č. 15 - K. V., Horní 3
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3

2362/62
22

Ukončení nájmu garáže v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1, O.-Hrabůvka, zveřejnění
záměru na pronájem
Rada městského obvodu
bere na vědomí
výpověď z nájmu nebytového prostoru - garáže č. 7 v bytovém domě na ul. Oráčova 1326/1 v OstravěHrabůvce, podanou nájemcem Ing. M. Š., bytem Jana Maluchy 203/51, Ostrava-Dubina,
rozhodla
o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garáže č. 7, o velikosti 17,44 m2, v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Oráčova 1326/1 v
Ostravě-Hrabůvce, který je umístěn na pozemku parc. č. st. 1298 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH za účelem užívání
jako garáže pro motorové vozidlo

2363/62
23

Uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+3, standard) v objektu ZŠ Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, s účinností od 01.05.2016 na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy
V. M., Františka Formana 45, Ostrava-Dubina
II.
o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu (1+2, standard) v objektu MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 6
(součást ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16) s účinností od 01.05.2016 na dobu určitou - 12 měsíců,
dle důvodové zprávy
V. L., Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

2364/62
24

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství a stanovení práva užívat závěsný odznak
Rada městského obvodu
pověřuje
v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Radku Klímkovou
přijímat prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství
stanoví
v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů,
Radce Klímkové
právo užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při významných příležitostech a občanských
obřadech.
2365/62
25

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2015
Rada městského obvodu
souhlasí
s vyhodnocením Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za rok
2015.

2366/62
26

A. U. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za pí A. U., ve výši 53 019,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 154 066,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 21 na ul. Výškovická č.p. 2544/60 v OstravěZábřehu a ve výši 8 136,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí A. U., ve výši 53 019,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 154 066,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 21 na ul. Výškovická č.p. 2544/60 v OstravěZábřehu a ve výši 8 136,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

2367/62
27

D. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p D. V., ve výši 244 740,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu č. 35 na ul. U Studia č.p. 2856 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 9 180,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p D. V., ve výši 244 740,- Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu č. 35 na ul. U Studia č.p. 2856 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 9 180,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

2368/62
28

E. W. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za pí E. W., ve výši 21 256,50 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 132 416,10 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 14 na ul. U hřiště č.p. 1320/4 v Ostravě-Zábřehu
a ve výši 9 180,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
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a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí E. W., ve výši 21 256,50 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 132 416,10 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 14 na ul. U hřiště č.p. 1320/4 v Ostravě-Zábřehu
a ve výši 9 180,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
2369/62
29

J. B. - žádost o splátkový kalendář
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít splátkový kalendář
s pí J. B., ve výši 4 860,00 Kč z titulu soudních nákladů spojených s vymáháním dluhu za užívání bytu č. 96 v
domě č. 2619/8 na ul. Plzeňská v Ostravě-Hrabůvce v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 4 860,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši
400,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci dubnu 2016. Při takto stanovených
splátkách dojde k úhradě pohledávky za 13 měsíců, a to tak, že 12 měsíců bude splátka činit 400,00 Kč
měsíčně, třináctý měsíc bude poslední splátka ve výši 60,00 Kč. Dostane-li se dlužník do prodlení byť i s
částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není povinen dlužníka
dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku zaplacení celého
zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi;
dle důvodové zprávy

2370/62
30

L. D. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p L. D., ve výši 1 064,70 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 21 482,10 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Prošinova č.p. 1597/7 v Ostravě-Zábřehu a
ve výši 1 820,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p L. D., ve výši 1 064,70 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 21 482,10 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Prošinova č.p. 1597/7 v Ostravě-Zábřehu a
ve výši 1 820,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy

2371/62
31

M. C. - žádost o odložení výkonu rozhodnutí vyklizením
Rada městského obvodu
rozhodla
odložit exekuci vyklizením bytu č. 1 o velikosti 1 + 1, umístěného v 1. nadzemním podlaží v domě č.p. 354
č.or. 31 na ulici Edisonova v Ostravě-Hrabůvce do konce měsíce května 2016. Podmínkou účinnosti tohoto
rozhodnutí Rady Městského obvodu Ostrava-Jih je skutečnost, že bude ze strany žadatele - dlužníka M. C.
v zastoupení pí J. C. řádně hrazeno spotřebovávané bezdůvodné obohacení, a to od měsíce února 2016 do
31. 5. 2016 k bytu č. 1 nacházejícímu se v domě č.p. 354 č.or. 31 na ulici Edisonova v Ostravě-Hrabůvce. V
případě, že dojde k prodlení se zaplacením spotřebovaného bezdůvodného byť za jeden měsíc, rozhodnutí
Rady Městského obvodu Ostrava-Jih pozbývá účinnosti a bude pokračováno v exekuci vyklizením,
dle upravené důvodové zprávy

2372/62
32

M. J. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za pí M. J., ve výši 155 128,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 104 025,- Kč z titulu
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dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. U Studia č.p. 2856/3 v Ostravě-Zábřehu
a ve výši 10 256,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
Odepsat pohledávky s příslušenstvím
za pí M. J., ve výši 155 128,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 104 025,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 2 na ul. U Studia č.p. 2856/3 v Ostravě-Zábřehu
a ve výši 10 256,- Kč z titulu soudních nákladů,
dle důvodové zprávy
2373/62
33

Z. B. - odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním pohledávek s příslušenstvím
za p Z. B., ve výši 216 606,20 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu na ul. Volgogradská 2518/61 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 12 690,10 Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu
odepsat pohledávky s příslušenstvím
za p Z. B., ve výši 216 606,20 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu na ul. Volgogradská 2518/61 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 12 690,10 Kč z titulu soudních
nákladů,
dle důvodové zprávy

2374/62
34

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě-Výškovicích
Rada městského obvodu
souhlasí
s investičním záměrem na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v OstravěVýškovicích.

2375/62
35

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

organizacím,

jejichž

Rada městského obvodu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkových organizací, kterým se navyšuje hodnota nemovitého majetku:
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
2376/62
36

škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola

a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o.
a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.
a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o.
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.
a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o.
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o.
a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. a
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, p.o., ve znění přílohy tohoto materiálu

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostrava
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout
1) parkovací stání č. 36 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč. vyb., která
je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, panu
L. J., bytem Vl. Vlasákové 936/5, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
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osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně
2) parkovací stání č. 14 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč. vyb., která
je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, panu
J. H., bytem Vl. Vlasákové 967/4, 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
2377/62
37

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava
Rada městského obvodu
souhlasí
s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce "Fitness park, OstravaDubina" v hodnotě 302 803,05 Kč vč. DPH do majetku statutárního města Ostravy.
zmocňuje
vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu.

2378/62
38

Převedení práv a závazků k částem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická
Rada městského obvodu
bere na vědomí
převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 4.8.2003, uzavřené se
společností Sallerova výstavba, spol. s r.o., IČ 16188926, se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266, PSČ 431 11,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem užívání částí pozemku p.p.č. 753/6 ostatní
plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, na nástupnickou společnost NewCo Immo CZ GmbH,
odštěpný závod, IČO: 04325893, se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, z důvodu fúze sloučením
společností s účinností od 6.8.2015, dle důvodové zprávy a
rozhodla
uzavřít se společností NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, IČO: 04325893, se sídlem Obchodní zóna
266, 431 11 Otvice, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

2379/62
39

Souhlas s realizací stavby, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lužická
Rada městského obvodu
souhlasí
s realizací stavby "Revitalizace bytového domu na ulici Lužická 504/6, 505/8, 506/10, 507/12", na pozemku
parc.č. 793/11 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, pro účely podání žádosti o poskytnutí dotace z
dotačního programu PANEL 13+ Společenstvím vlastníků Lužická 504, 505, 506, 507, IČ: 03883426, se
sídlem Lužická 505/8, 700 30 Ostrava - Výškovice

2380/62
40

Souhlas s umístěním stavby, pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná
Rada městského obvodu
souhlasí
s umístěním stavby sjezdu o výměře 5,5 m2 na části pozemku p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,5 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava
- Jih, manželům MUDr. V. a N. Š., bytem Rodinná 10, 700 30 Ostrava - Zábřeh, za účelem umístění a
užívání sjezdu o výměře 5,5 m2, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy
tohoto materiálu

2381/62
42

Ukončení nájmu na pronájem parkovacícho stání v parkovacím objektu dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
ukončit Smlouvu č. 32/06/02/2012 o nájmu nebytového prostoru - kryté stání, uzavřenou s panem M. R.,
bytem Čujkovova 1743/39, Ostrava-Zábřeh, na nájem parkovacího stání č. 06 v PO 32 na ul. Vlasty
Vlasákové, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku p.č.
121/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1059 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaného jako parkovací stání, dohodou ke dni
31.3.2016 a uzavřít Dohodu o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu
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dne 28.1.2016, usnesením č. 2045/53 a neprominout nájemné za období od 1.1.2016 do 31.3.2016.
rozhodla
o záměru na pronájem parkovacího stání č. 06 v PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v podzemním
podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku p.č. 121/8 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 1059 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového vozidla na dobu
neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
2382/62
43

Uzavření nájemního vztahu k pozemkům v k.ú. Hrabůvka, ulice Aviatiků
Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít s J. F., bytem Na Úvoze 277, 735 52 Bohumín-Záblatí, smlouvu o nájmu pozemku 442/32 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 3 m² a částí pozemků p.p.č. 463/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 2,25 m² a
p.p.č. 797/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 73,10 m², tj. celkem 78,35 m², vše v k.ú.
Hrabůvka, ul. Aviatiků, za účelem užívání veřejných zpevněných ploch pozemků (vozovka, vjezdy,
samostatné chodníky), s ročním nájemným 20,- Kč/m², tj. za celkové roční nájemné 1.567,- Kč a uzavřít
Smlouvu o nájmu pozemku, ve znění přílohy tohoto materiálu

2383/62
44

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
1) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 18 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, ul.
Františka Formana, stavby garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 o výměře 1705 m2 v
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
2) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 25 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, ul.
Bohumíra Četyny, stavby garáže bez čp/če, která stojí na pozemku parc.č. 162 o výměře 1847 m2 v k.ú.
Dubina u Ostravy, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
3) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, ul.
Vlasty Vlasákové, stavby obč. vyb. bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 121/8 o výměře 1059 m2 v
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
4) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 77 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, ul.
Bedřicha Václavka, stavby garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 199 o výměře 1095 m2 v
k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
5) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 07 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, ul.
Bedřicha Václavka, stavby garáže bez čp/če, která je součátí pozemku parc.č. 177 o výměře 1104 m2 v k.ú.
Dubina u Ostravy, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně
6) o záměru na pronájem parkovacího stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, ul.
Bedřicha Václavka, stavby garáže bez čp/če, která je součátí pozemku parc.č. 177 o výměře 1104 m2 v k.ú.
Dubina u Ostravy, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

2384/62
45

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřehu nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi (včetně partrových garáží) cizích vlastníků na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou:
1) pozemek p.č.st. 2318, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2) část pozemku p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 10,07m2 (celková výměra 228 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38246 příslušejícícho k jednotce 13/414 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
3) část pozemku p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 9,26 m2 (celková výměra 228 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38246 příslušejícícho k jednotce 13/417 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
4) 1/2 pozemku p.č.st. 2966/13, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
5) 1/2 pozemku p.č. st. 2967/6, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
6) 1/2 pozemku p.č.st. 2967/12, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
7) část pozemku p.č.st. 2976/1, zast. pl. o výměře 9,87 m2 (celková výměra 179 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1639/29731 příslušejícícho k jednotce 2222/152 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova
8) část pozemku p.č.st. 2980/1, zast. pl. o výměře 9,87 m2 (celková výměra 245 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38594 příslušejícícho k jednotce 4/69 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
9) pozemek p.č.st. 3641, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
10) pozemek p.č.st. 4729/1, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Starobělská
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2385/62
46

Záměr na změnu podmínek smlouvy o výpůjčce, smlouvy o právu provést stavbu na pozemky v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru změnit Smlouvu o výpůjčce, smlouvu o právu provést stavbu 17/014/191/13 ze dne 30.4.2013,
uzavřenou s FC OSTRAVA-JIH, z.s., IČ 703 12 966, se sídlem Krasnoarmějců 2283/26a, Ostrava-Zábřeh,
700 30 Ostrava, na pronájem 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, spočívající v prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2034

2386/62
47

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Hrabůvka,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení
kabelových přeložek VN a NN v délce 32 bm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH, tj. za celkovou
úplatu 12.800,- Kč + zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání kabelových přeložek VN a NN, dále oprávněnému vstupovat a vjíždět na dotčený
pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou,
opravami a odstraněním kabelových přeložek VN a NN, to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem
č. 1392-46/2015
rozhodla
uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, Děčín
IV-Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2387/62
48

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Výškovice u Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň, p.č. 793/98 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.č. 793/285 ostatní plocha, jiná plocha a p.č. 793/286 ostatní plocha, zeleň v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava
– Jih za účelem uložení přípojky podzemního vedení optických kabelů v celkové délce 76,48bm ve prospěch
společnosti PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, za úplatu 500,Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, tj. za celkovou úplatu 42.799,- Kč
+ zákonná sazba DPH.
Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání podzemního vedení optických kabelů, dále vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v
nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a
odstraněním podzemního vedení optických kabelů, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č.
995-113/2014
rozhodla
uzavřít se společností PODA a.s., IČO: 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava,
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

2388/62
49

Stanovisko k napojení 4 plánovaných staveb rodinných domů, bezúplatné nabytí nemovitých
věcí - variantní řešení, k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Podolí podél ul. Proskovická
Rada městského obvodu
bere na vědomí
a) žádost ze dne 3.2.2016 o stanovisko k vydání souhlasu s umístěním, realizací a napojením plánovaných
staveb 4 rodinných domů na pozemcích parc.č. 806/42, 806/43, 806/91, 806/92 v k.ú. Výškovice u Ostravy
na místní obslužnou komunikaci, s napojením na dešťovou kanalizaci, uložením inženýrských sítí - přípojek a
zřízením věcných břemen pro přípojky na pozemku parc.č. 806/8, ve vlastnictví společnosti ALSA consult,
a.s., IČ: 27830195, se sídlem Štítného 327/7, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, pro potřeby územního
řízení (souhlasu) a ohlášení staveb
b) nemá námitek k vydání potřebných souhlasů společností ALSA consult, a.s.
a
doporučuje
požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k nabytí nemovitých věcí v k.ú. Výškovice u
Ostravy od společnosti ALSA consult, a.s., IČ: 27830195, se sídlem Štítného 327/7, 709 00 Ostrava Mariánské Hory

2389/62
50

Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o celkové výměře 130 m², v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
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rozhodla
pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² a p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha o výměře 99 m², výměra celkem 130 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
"Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava Jih, za účelem užívání částí pozemků jako zahrádky č. 29 panu V. H., bytem Tylova 2779/4, Ostrava Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 1 430 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.
2390/62
51

Pronájem části pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 245 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Pavlovova - Rudná"
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 688/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 245 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Pavlovova - Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 50 a č. 51 paní M. S. bytem Hulvácká 2081/2,
Ostrava - Zábřeh, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 2 695 Kč ročně na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu.

2391/62
52

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 822 - zahrada o výměře 394 m², v k. ú. Výškovice u
Ostravy
Rada městského obvodu
rozhodla
o záměru na pronájem části pozemku p.č. 822 - zahrada o výměře 394 m² v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části
pozemku o výměře 16 m² pod zahradní chatkou a části pozemku o výměře 378 m² jako zahradu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

2392/62
53P

Oznámení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, otevřené řízení) - Rekonstrukce MK
Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 21.16 "Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně
přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh" 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve
znění pozdějších změn
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. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Jiří Fiala, odbor dopravy a komunálních služeb
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 21.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 07. 07. 2016

2393/62
54P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Výměna stávajících měřiců
tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým
přenosem v BD Ostrava-Jih
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Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 24.16 "Výměna
stávajících měřiců tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s
rádiovým přenosem v bytových domech 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 seznamu zájemců
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Naděžda Forgačová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta ob vodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 24.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě
Termín: 26. 05. 2016
2394/62
55P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zpracování průkazů energetické
náročnosti budov pro bytové domy
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 30.16 "Zpracování průkazů
energetické náročnosti budov pro bytové domy“ 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 seznamu zájemců
jmenuje
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta ob vodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 30.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 05. 2016
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2395/62
56P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava sociálního
zařízení ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 41.16 na stavební práce "Oprava
sociálního zařízení ZŠ Šeříková 33, 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
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 seznamu zájemců
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 41.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 26. 05. 2016

2396/62
57P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD
na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních prostor bytových domů B.
Václavka 19, 21, Ostrava - Bělský Les"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 38.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy a stropů sklepních prostor bytových domů B.
Václavka 19, 21, Ostrava - Bělský Les" 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 úpravou v kvalifikační a zadávací
dokumentaci a doplněním seznamu zájemců
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
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2. Ing.
3. Ing.
4. Ing.
5. Ing.
ukládá

Hana Tichánková, místostarostka obvodu
Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
Jan Půček, autorizovaný inženýr
Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 38.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 20. 05. 2016
2397/62
58P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD
na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 47,49, Ostrava - Dubina"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 36.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 47,49, Ostrava - Dubina" 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 úpravou
v kvalifikační a zadávací dokumentaci a doplněním seznamu zájemců
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. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 36.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 20. 05. 2016

2398/62
59P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD
na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava - Dubina"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 37.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace střechy
bytových domů Fr. Formana 51, 53, Ostrava - Dubina" 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 úpravou
v kvalifikační a zadávací dokumentaci a doplněním seznamu zájemců
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. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 37.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 20. 05. 2016
2399/62
60P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD
na "Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy
bytového domu Čujkovova 29, Ostrava - Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 39.16 Zpracování projektové
dokumentace na "Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, renovace střechy
bytového domu Čujkovova 29, 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 úpravou v kvalifikační a zadávací
dokumentaci a doplněním seznamu zájemců
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 39.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 20. 05. 2016

2400/62
61P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)
projektové dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih"

- Zpracování

Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 40.16 Zpracování projektové
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dokumentace "Dětské hřiště ul. Čujkovova, MOb Ostrava-Jih" dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu s úpravou v kvalifikační a zadávací dokumentaci a doplněním seznamu zájemců
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. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
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. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Jiří Fiala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 40.16 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 23. 06. 2016
2401/62
62P

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro akci "Rekonstrukce objektu
Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro akci "Rekonstrukce objektu
Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem ATRIS, s.r.o. IČO:28608909, kterým se z důvodu
neprovádění 3. stupně dokumentace snižuje cena díla z 759 880,- Kč. vč. DPH na 375 100,- Kč. vč. DPH
ukládá
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace pro akci "Rekonstrukce
objektu Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 31. 03. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování
projektové dokumentace pro akci "Rekonstrukce objektu Pavlovova 2625/31, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 07. 04. 2016

2402/62
63

Návrh na uzavření dodatku č. 3 k Dohodě o
automatizovanému podání poštovních poukázek B

režimu

předávání

datových

souborů

k

Rada městského obvodu
rozhodla
uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání
poštovních poukázek B, s Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ
47114983, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu, k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení
ukládá
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
realizovat bod 1) tohoto usnesení
Termín: 30. 04. 2016
2403/62
64

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod " mezi společnosti Sportovní a rekreační
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zařízení Ostrava -Jih, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava - Poruba, IČ 25386691 a společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 02414368 na
odběrném místě Svazácká (sportovní areál) Ostrava - Zábřeh, na pozemku parcelní číslo 6525, 654/81, v
k.ú. Zábřeh nad Odrou dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.
2404/62
65

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" č.26957 mezi Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu Odra, Ostrava - Zábřeh, zastoupeného jednatelem panem Rubenem
Oborným, Volgogradská 153, Ostrava - Zábřeh, IČ 75121948 a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a.s , Nádražní 28/3114, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 02414368 na odběrném místě č. 3509 - 650,
zahrádky U Výtopny, Ostrava - Zábřeh,na pozemku parcelní číslo 906/2, katastrální území Zábřeh nad
Odrou dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

2405/62
66

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č.
16_NN_1007546065 mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka a
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín VI - Podmolky, Teplická 874/8, IČ 24729035 na odběrném
místě Horní 1492/55, číslo odběrného místa 2465751 dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

2406/62
67

Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 16/b/032/28/04 o připojení elektrické zabezpečovací
signalizace na pult centrální ochrany HZS MSK
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 16/b/032/28/04 o připojení elektrické zabezpečovací signalizace na
zařízení dálkového přenosu a zajištění provozu s provozovatelem zařízení dálkového přenosu vyhodnocovací části na Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje, Českou republikou Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, Ostrava-Zábřeh,
zastoupeným krajským ředitelem plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, IČ:70884561
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu Dodatku č.4 ke smlouvě č. 16/b/032
/28/04

2407/62
68

Užívání služebního vozidla k soukromým účelům
Rada městského obvodu
souhlasí
s užíváním služebního vozidla k soukromým účelům zaměstnancem organizace Ing. Miroslavem Janečkou,
ředitelem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

2408/62
69

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Rada městského obvodu
souhlasí
s podáním žádosti o prodloužení povolení k vypouštění povrchových dešťových vod do vodního toku Ščučí na
pozemku p.č.2068/16 v Ostravě Dubině k.ú.Hrabová na MMO - Odbor ochrany životního prostředí

2409/62
70

Schválení pověření k podepisování
Rada městského obvodu
souhlasí
se svěřením pravomoci k podepisování žádostí o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
vodami nebo jeho změnu.
zmocňuje podle ust. § 33, odst. 2c, zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění
Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda,Ph.D., vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb k podepisování
žádostí o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
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2410/62
71P

Předběžné oznámení zadavatele dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších
předpisů VZ 46.16 "Dodávka 1 kusu víceúčel. zamet. stroje, 1 kusu samojízd. prac. stroje –
nosiče vým. nást. s nást. a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpad. košů"
Rada městského obvodu
rozhodla
o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 46.16 "Dodávka 1 kusu
víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s
nástavbami a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů“
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zveřejněním předběžného oznámení VZ 46.16
Termín: 31. 03. 2016

2411/62
72P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Rekonstrukce oplocení
při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce VZ 32.16 „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina
u Ostravy“ o vyloučení uchazeče:
- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČ: 25864092,
- Saton s.r.o., Švermova 323/61, 709 00 Ostrava - Mar. Hory, IČ: 02624265
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu.
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce VZ 32.16 „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina
u Ostravy“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
- s vybraným uchazečem PROFI PLOTY s.r.o., se sídlem: Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ:
02624265, za nabídkovou cenu Kč 950.373,00 bez DPH, tj. Kč 1.149.951,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 60
kalendářních dnů.
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře
6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Termín: 07. 04. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Termín: 14. 04. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce oplocení při ZŠ
V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Termín: 28. 04. 2016

2412/62
73

Uzavření darovací smlouvy č. 4/2016 o poskytnutí daru společností ArcelorMittal Ostrava a.s.
městskému obvodu Ostrava-Jih na realizaci akce "Po stopách minulosti Městského obvodu
Ostrava-Jih"
Rada městského obvodu
souhlasí
s přijetím daru od společností ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689, 707 02 OstravaKunčice, IČ: 45193258, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, na realizaci akce "Po
stopách minulosti Městského obvodu Ostrava-Jih"
rozhodla
o uzavření Darovací smlouvy č. 4/2016 se společností ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská
689, 707 02 Ostrava-Kunčice, IČ: 45193258, o poskytnutí daru městskému obvodu Ostrava-Jih na realizaci
akce "Po stopách minulosti Městského obvodu Ostrava-Jih" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu výše uvedené smlouvy
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava k usnesení č. 2166/59 ze dne 11.02.2016 - Uzavření dodatků ke smluvním
vztahům k nebytovým prostorám
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku ke smluvním vztahům k nebytovým prostorám ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, vyjma nebytové prostory v bytových domech,
upravujícího způsob úhrady
záloh na
vytápění a dodávku TUV ze
čtvrtletní fakturace
pronajímatelem/půjčitelem/propachtovatelem na čtvrtletní zálohy formou platebního kalendáře v rozsahu
upravené Přílohy č.1
schvaluje
vzorový dodatek v rozsahu Přílohy č. 2
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