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Přehled usnesení 88. schůze Rady městského obvodu, ze dne 27. 10. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3544/88 1. Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3545/88 2. Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3546/88 3. Návrh rozpočtových opatření č. 29/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3547/88 4. Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 9. 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3548/88 5. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (RNDr. František
Staněk, Ph.D. místostarosta)

3549/88 6. Dodatek č.1 k SOD "Oprava zpevněných ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka" (Věra Válková, místostarostka)

3550/88 7. Dodatek č.3 k SOD VZ 04.16 "Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská) (Věra Válková,
místostarostka)

3551/88 8. Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení (Věra Válková, místostarostka)

3552/88 9. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací (Bc. František Dehner, místostarosta)

3553/88 10. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkovou organizaci zřízenou
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3554/88 11. Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace do projektu
"Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ F.Formana Ostrava-Dubina", financovaný  z rozpočtu
MŠMT (Bc. František Dehner, místostarosta)

3555/88 12. Změna odpisového plánu na rok 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3556/88 14. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Bc. František Dehner, místostarosta)

3557/88 15. Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro rok 2017 na sdruženou službu dodávky
zemního plynu a sdruženou službu dodávky elektrické energie v napěťové hladině NN a VN (nízké napětí a
vysoké napětí). (Markéta Langrová, člen rady)

3558/88 16. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3559/88 17. Převzetí odběrných míst dodávky energií v objektu Tlapákova 1639/17A Ostrava - Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

3560/88 18. Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

3561/88 19. Ukončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu vyčleněného pro sociální potřeby, uzavření smlouvy o
ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

3562/88 20. Výpůjčka prostor v objektu V Zálomu 1, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3563/88 21. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3564/88 22. Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

3565/88 23. Prominutí nájemného z prostor sloužících podnikání z důvodu stavebních prací v budově na ul. Dr. Martínka
17, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3566/88 24. Žádosti o uzavření splátkového kalendáře (Ilona Vítková, Vladan Tokarský) (Markéta Langrová, člen rady)

3567/88 25. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3568/88 26. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3569/88 27. Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3570/88 28. Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3571/88 29. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3572/88 30. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad  Odrou, ul. Výškovická - restaurační zahrádka (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3573/88 31. Pronájem části pozemku v lokalitě ul. Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3574/88 32. Pronájem parkovacího stání č. 53 v parkovacím objektu PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové v k.ú. Dubina u
Ostravy se slevou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3575/88 33. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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3576/88 34. Revokace usnesení a pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3577/88 35. Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3578/88 36. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 75
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3579/88 37. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 77
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3580/88 38. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Patrice Lumumby (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3581/88 39. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3582/88 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Šaldova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3583/88 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3584/88 42. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Zkrácená (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3585/88 43. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na části pozemku
v k.ú. Dubina u Ostravy, Plzeňská x Junácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3586/88 44. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene na pozemek v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Na Drahách (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3587/88 45. Souhlas vlastníka sousedního pozemku s přesahem požárně nebezpečného prostoru a záměr na pronájem
částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží x Koncová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3588/88 46. Ukončení nájmu parkovacích stání v parkovacích objektech dohodou a záměr na pronájem parkovacích stání v
parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3589/88 47. Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3590/88 48. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka, ul. Mládeže (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3591/88 49. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3592/88 50. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.,1 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3593/88 51. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., 2 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3594/88 52. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3595/88 53. A. Š. -odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3596/88 54. A. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

3597/88 55. B. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

3598/88 56. I. K. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3599/88 57. J. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3600/88 58. J.H., I. H. - žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

3601/88 59. J. W.- odpis pohledávek za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

3602/88 60. J. B. - žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

3603/88 61. J. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3604/88 62. K. U. -odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

3605/88 63. K. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

3606/88 64. M. S.- odpis pohledávek za zemřelou (Bc. Martin Bednář, starosta)

3607/88 65. M. C. - žádost o prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

3608/88 66. T. C. - žádost o uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

3609/88 67. T. T. - odpis pohledávek za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

3610/88 68. V. V. - odpis pohledávek za zemřelým (Bc. Martin Bednář, starosta)

3611/88 69. Y.  Z. - odpis pohledávek za zemřelou (Bc. Martin Bednář, starosta)

3612/88 70. Návrh termínů schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih na I. pololetí 2017 (Bc.
Martin Bednář, starosta)
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3613/88 71P. Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-
Bělský Les (Bc. František Dehner, místostarosta)

3614/88 72P. Časové postupy ředitelů příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3615/88 73P. Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3616/88 74P. Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol  zřízených
Městským obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3617/88 75P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodání a montáž detektorů oxidu
uhelnatého v bytových domech (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3618/88 76P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace ve
společných prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“ VZ 149.16 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3619/88 77P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace ve
společných prostorách bytových domů Jubilejní 4,6,8,10,12,14,16, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 148.16 (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3620/88 78. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Markéta Langrová, člen rady)

3621/88 79. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Markéta Langrová, člen rady)

3622/88 80. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na ul. Tlapákova 17A, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová,
člen rady)

3623/88 81. Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3256/81 ze dne 25.08.2016
(neudělení souhlasu pronajímatele k podnájmu bytu) (Markéta Langrová, člen rady)

3624/88 82. Žaloba proti společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. (Bc. Martin Bednář, starosta)

3625/88 83. Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10,
Ostrava-Výškovice" (Bc. František Dehner, místostarosta)

3626/88 84. Odvolání člena školské rady při Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3627/88 85P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava cesty na ul. Rýparova a Oprava
komunikace ul. V Poli (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3628/88 86. Návrh rozpočtového opatření č. 30/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3629/88 87. Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce – části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x
Kaminského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3630/88 88. Přihláška k odběru tepla Plzeňská 8 a 10 (Markéta Langrová, člen rady)

3631/88 89P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - Zajištění nepřetržité
havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3632/88 90P. Zrušení VZ, podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Místní komunikace ulice
V. Jiřikovského - Kaminského (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3633/88 91P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Revitalizace fotbalového areálu
Klegova (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3634/88 92P. VZ 103.16 - Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3635/88 93. Projektový tým pro projekt "Implementaci elektronického systému pro zadávání a evidenci veřejných
zakázek" (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

3636/88 94. Plán ZÚK zóny 3 a 6 pro období 2016/2018 (Věra Válková, místostarostka)

3637/88 95P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Kácení dřevin, řez stromů a
výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

staženo 13. Zrušení části usnesení materiálu Ukončení projektu "Centrum volného času KLIKA"ze dne 15. 9. 2016, č. usn.
3306/83 (Bc. František Dehner, místostarosta)
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3544/88  
1

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017

Rada městského obvodu

bere na vědomí

metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 ve znění přílohy č. 1
předloženého materiálu

3545/88  
2

Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a
závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016

Rada městského obvodu

zřizuje

hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků městského obvodu
Ostrava-Jih za rok 2016
jmenuje

předsedkyni hlavní inventarizační komise:
Ing. Kateřina Blahová, vodoucí odboru financí a rozpočtu

členy hlavní inventarizační komise:
Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu
Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Ing. et Ing. Jindřich Haverland Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
Mgr. Andrea Miškaříková, vedoucí odboru majetkového
Jana Zjavková, pověřena zastupováním vedoucího odboru podpory volených orgánů
JUDr. Petr Holášek, vedoucí odboru právního
Mgr. Lenka Pavlíčková, vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí
Bc. Lenka Podolinská, vedoucí odboru sociální péče
Mgr. Radek Drong, vedoucí odboru správních činností
Ing. Milan Stoch Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
Ing. Bc. Jarmila Capová, vedoucí oddělení kontroly a interního auditu
Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
Petra Urbanová, vedoucí oddělení účetnictví

tajemnici hlavní inventarizační komise:
Bc. Zuzana Jurčová, finanční účetní
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zaslat k rukám tajemnice hlavní inventarizační komise prostřednictvím
věcně  příslušného  odboru  v  termínu  do  17.  2.  2017  inventarizační  zprávu  o  inventarizaci  majetku,
pohledávek a závazků zřízených příspěvkových organizací za rok 2016
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
Seznámit příspěvkové organizace s Plánem inventur na rok 2016 a zajistit předání inventarizační zprávy o
inventarizaci majetku, pohledávek a závazků zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 odboru financí
a rozpočtu ve stanoveném termínu.
Termín: 17. 02. 2017
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
Seznámit příspěvkovou organizaci s Plánem inventur na rok 2016 a zajistit předání inventarizační zprávy o
inventarizaci majetku, pohledávek a závazků zřízené příspěvkové organizace za rok 2016 odboru financí a
rozpočtu ve stanoveném termínu.
Termín: 17. 02. 2017

3546/88  
3

Návrh rozpočtových opatření č. 29/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1137 o 200 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 1184 o 200 tis. Kč

2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1122 o 242 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 1112 o 242 tis. Kč

3)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 98 tis. Kč (volné zdroje ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 98 tis. Kč

4)

about:blank
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- zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 020 tis. Kč (volné zdroje ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5011 o 617 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5021 o 1 600 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5024 o 783 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5031 o 750 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5032 o 270 tis. Kč

5)
- snižují běžné výdaje ORJ 14 § 6171, pol. 5021 o 45 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14 § 3900, pol. 5494 o 45 tis. Kč

3547/88  
4

Zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 30. 9. 2016

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2016 dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

vzít na vědomí plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2016

ukládá

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit Zprávu o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k
30. 9. 2016  zastupitelstvu městského obvodu

3548/88  
5

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
za období od 01.07.2016 do 30.09.2016

3549/88  
6

Dodatek č.1 k SOD "Oprava zpevněných ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo agendové číslo S/0912/2016/ODK ze dne 02.09.2016 na realizaci
VZ 81.16 na stavbu "Oprava zpevněných ploch parc. č. 462/1, k.ú. Hrabůvka" se zhotovitelem JANKOSTAV
s.r.o.  se sídlem Štěpaňákova 714/31,  719 00 Ostrava-Kunčice,  IČ 25855581 z důvodu posunu dokončení
stavebních prací,  neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací.  Tyto změny jsou
doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena 605.859,32 Kč bez DPH sjednaná v
čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o částku 140.308,62  Kč bez DPH na celkovou částku 746.167,94  Kč
bez DPH.

3550/88  
7

Dodatek č.3 k SOD VZ 04.16 "Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 k smlouvě o dílo agendové číslo S/0265/2016/ODK ze dne 22.3.2016 na realizaci VZ
04.16 na stavbu "Oprava chodníku v MO Ostrava-Jih IV. etapa (Volgogradská)" se zhotovitelem SEMITA - DS
s.r.o. se sídlem Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČ 03829707 z důvodu neprovádění některých prací. Tyto
změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena 3.494.660,55 Kč bez
DPH sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo snižuje o částku 50.065,36 Kč bez DPH na celkovou částku
3.444.595,19 Kč bez DPH.

3551/88  
8

Kupní smlouva o prodeji hrobového zařízení

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít "Kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení" na veřejném pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, U Studia, s
kupujícím L. V., naposledy bytem Dolní 3031/97, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
Hrobové zařízení je součástí hrobového místa č. 54, řada X, skupina UH XVIII - kupní cena 2 500 Kč, cena za
odborné vyjádření 100 Kč.

3552/88  
9

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

rozhodla

o  neupotřebitelnosti  majetku  příspěvkových  organizací  škol,   jejichž  zřizovatelem  je  Statutární  město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč 36 466,00 dle předloženého návrhu.
ukládá

about:blank
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likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise příspěvkové organizace
Zodp.: předseda likvidační komise příspěvkové organizace

3553/88  
10

Souhlas  s  přijetím  daru  pro  Základní  školu  Ostrava-Výškovice,  Srbská  2,  příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace -  věcný
dar ve výši Kč 8 000,00 dle důvodové zprávy

3554/88  
11

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace
do projektu "Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ F.Formana Ostrava-Dubina",
financovaný  z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se  zapojením   Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  F.  Formana13,  příspěvkové  organizace  do  projektu
 "Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ F. Formana Ostrava-Dubina", který byl dne 20. 9. 2016
schválen  MŠMT  pro  financování  z   dotačního  programu  MŠMT   "Podpora  škol  formou  projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I"

3555/88  
12

Změna  odpisového  plánu  na  rok  2016  příspěvkových  organizací,   jejichž  zřizovatelem  je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3556/88  
14

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla nově vzniklé organizace "Spolek při ZŠ Horymírova, z. s." na Základní škole a mateřské
škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci

3557/88  
15

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro rok 2017 na sdruženou
službu  dodávky  zemního plynu  a  sdruženou  službu  dodávky  elektrické  energie  v  napěťové
hladině NN a VN (nízké napětí a vysoké napětí).

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení zadavatele statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30 o
výběru nejvhodnější nabídky

1) na sdruženou službu dodávky zemního plynu na období od 01.01.2017 do 31.12.2017 pro městský obvod
Ostrava - Jih a výzvu k uzavření "Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu" s uchazečem pro
část I. veřejné zakázky (maloodběr do 630 MWh/rok), společností ENWOX ENERGY s.r.o., IČ 02639564, se
sídlem Denisova 639/2, PSČ 702 00 Ostrava.

2) na sdruženou službu dodávky elektrické energie z hladiny vysokého napětí (dále jen VN) na období od
01.01.2017 do 31.12.2017 pro městský obvod Ostrava - Jih a výzvu k uzavření "Smlouvy o sdružených
službách dodávky elektrické energie z hladiny VN" s uchazečem pro část I.  veřejné zakázky,  společností
Amper Market, a.s., IČ 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00.

3) na sdruženou službu dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí (dále jen NN) na období od
01.01.2017 do 31.12.2017 pro městský obvod Ostrava - Jih a výzvu k uzavření "Smlouvy o sdružených
službách dodávky  elektrické energie z hladiny NN s uchazečem pro část II. veřejné zakázky, společností
One Energy & One Mobile a.s., IČ 01879880, se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv a jejich součástí.

3558/88  
16

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy

about:blank
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o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 69
F. L., Jugoslávská 37

Abramovova 14, 1+2, standard, č. b. 5
P. H., Horní 3

B. Václavka 19, 1+2, standard, č. b. 10
P. M., A. Gavlase 20

V. Vlasákové 4, 1+2, standard, č. b. 16
K. J., Adamusova 2

Markova 16, 1+3, standard, č. b. 7
B. M., Dělnická 4, O.-Poruba

Jubilejní 26, 1+1, standard, č. b. 3
Č. M., F. Lýska 5

Volgogradská 16, 1+2, standard, č. b. 7
V. M., Závodní 11

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 61
K. J., Čujkovova 21 a K. P., Čujkovova 21

2) o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy

P. H. (trvale bytem Horní 3), Čujkovova 31, č. b. 21
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

3559/88  
17

Převzetí odběrných míst dodávky energií v objektu Tlapákova 1639/17A Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

I.  s převzetím odběrného místa  dodávky tepla a teplé vody  v objektu Tlapákova 17A,  pozemek p.č.st.
1466/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  jehož  součástí  je  stavba  č.p.1639,  obč.  vybavenosti,  na  základě
usnesení  Zastupitelstva  města  Ostravy  č.  1256/ZM1418/19  ze  dne  14.9.2016  a  jeho   přihlášením  k
odběrným  místům  dodávky  tepla  a  teplé  vody  v  rámci  "Smlouvy  o  dodávce  tepelné  energie"  č.
05/1753/OBH,  ze  dne  7.7.2005,  uzavřené  mezi  SMO,  městským  obvodem  Ostrava  -  Jih,  Horní  791/3,
Ostrava - Hrabůvka a společností Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, IČ 45193410.
 

II.  s převzetím odběrného místa  dodávky elektrické energie v  objektu Tlapákova 17A,  pozemek p.č.st.
1466/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  jehož  součástí  je  stavba  č.p.1639,  obč.  vybavenosti,  na  základě
usnesení Zastupitelstva města Ostravy č. 1256/ZM1418/19 ze dne 14.9.2016 a jeho  přihlášení k odběrným
místům  dodávky  elektrické  energie  v  rámci  "Smlouvy  o  sdružených  službách  dodávky  elektřiny
oprávněnému zákazníkovi" č. 15/1280/OBH, ze dne 3.12.2015, uzavřené mezi SMO, městským obvodem
Ostrava  -  Jih,  Horní  791/3,  Ostrava  -  Hrabůvka  a  společností  ENWOX ENERGY s.r.o.,  Denisova  639/2,
Moravská Ostrava, IČ 02639564.

II. s převzetím odběrného místa dodávky studené vody v objektu Tlapákova 17A, pozemek p.č.st. 1466/3
zastavěná  plocha  a  nádvoří,  jehož součástí  je  stavba  č.p.1639,  obč.  vybavenosti,  na  základě  usnesení
Zastupitelstva města Ostravy č. 1256/ZM1418/19 ze dne 14.9.2016 a uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a
o odvádění odpadních vod" mezi SMO, městským obvodem Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka a
společností  Ostravské  vodárny  a  kanalizace  a.s.,  Nádražní  28/3114,  Ostrava  -  Moravská  Ostrava,  IČ
45193673 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu  městského  obvodu  Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu  "Seznamu odběrných míst"  ke  smlouvě  o
dodávce tepelné energie u společnosti Veolia Energie ČR, a.s., k podpisu "Formuláře pro podání žádosti o
změnu na odběrném místě nízkého napětí  (dále jen NN) u společnosti  ENWOX ENERGY s.r.o,  k  podpisu
"Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě NN u společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. a k podpisu "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" u společnosti Ostravské vodárny a
kanalizace a.s.

3560/88  
18

Udělení výjímky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje

odboru  bytového  hospodářství  výjímku  z  Organizačního  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  v
platném znění, z přílohy č. 3, čl. II., odst. 7.4, bod 13, týkající se finančního limitu pro zabezpečení přípravy
a realizace staveb investičního charakteru v hodnotě do 300 tis.  Kč bez DPH u majetku v rámci svěřené
působnosti, vyjma domovního a bytového fondu a zvyšuje tento limit z částky do 300 tis. Kč bez DPH na
částku do  500 tis.  Kč bez DPH  pro  zadání  veřejné  zakázky  malého  rozsahu a  následnou realizaci  díla

about:blank
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,,Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka"
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

zabezpečit  všechny potřebné úkony  související  se  zadáním  veřejné  zakázky  malého rozsahu a  následné
realizace díla ,,Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 30.11.2016

3561/88  
19

Ukončení  nájmu  bytu  dohodou,  pronájem  bytu  vyčleněného  pro  sociální  potřeby,  uzavření
smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o  ukončení  nájmu (společného  nájmu)  bytu   dohodou  smluvních  stran podle  ust.  §  1981  občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

V. G., Jubilejní 16/256, č. b. 1
S. M., Edisonova 21/380 a S. R., Edisonova 21/380, č. b. 4
M. M., P. Lumumby 16/2343, MDDr. B. I., P. Lumumby 16/2343 a B. T., (trvale bytem Na Zavadilce 792,
Jaroměř), P. Lumumby 16/2343, č. b. 15
S. E., P. Lumumby 10/2329, č. b. 14
Š. D., V. Košaře 1/122, č. b. 58
P. J., Volgogradská 121/2391 a P. E., Volgogradská 121/2391, č. b. 8
S. P., M. Fialy 1/248 a S. M., (trvale bytem M. D. Rettigové 5, O.-Slezská Ostrava), M. Fialy 1/248, č. b. 13
S. D., Výškovická 151/446, č. b. 56
S. M., Abramovova  20/1593, č. b. 2
M. D., Jubilejní 68/492 a M. M., Jubilejní 68/492, č. b. 3
M. K., Čujkovova 1737/32, č. b. 73

II.

o uzavření smlouvy o nájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, s účinností od
01.11.2016, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31/1719, 0+1, standard, č. b. 5
H. J., trvale bytem Čujkovova 31/1719

III.

o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

místnost č. 11 - P. J., Čujkovova 38
místnost č. 13 - Š. Y., Horní 3
místnost č. 14 - P. K., Horní 3
místnost č. 18 - A. J., Horní 3
místnost č. 19 - H. I., Horní 3

3562/88  
20

Výpůjčka prostor v objektu V Zálomu 1, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce prostor I. nadzemního podlaží  pavilonu UV 11-A o výměře 575,53 m2 a I. nadzemního podlaží
pavilonu K2Z-A o výměře 116,25 m2 v budově č.p. 2948 objekt občanské vybavenosti,  která je součástí
pozemku parc. č. st. 4591 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. or. 1, Ostrava-
Zábřeh,  příspěvkovou organizací Technické služby Ostrava-Jih, IČ: 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6,
Ostrava-Zábřeh,  za účelem zajištění administrativní činnosti příspěvkové organizace, na dobu neurčitou s
účinností od 12.12.2016 s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

3563/88  
21

Žádost  o  ukončení  nájmu  bytu  dohodou  a  uzavření  smlouvy  o  nájmu  bytu  při  nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 31.10.2016,
dle důvodové zprávy

Svornosti 2321/14, 1+2, standard, č. b. 1
M. K., dosud trv. bytem Zlepšovatelů 563/28,Ostrava-Hrabůvka

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.11.2016 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

about:blank
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Svornosti 2321/14, 1+2, standard, č. b. 1
R. P., Svornosti 2321/14, Ostrava-Zábřeh

3564/88  
22

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  smlouvy  o společném nájmu bytu na dobu určitou,  s účinností  ode dne uzavření  smlouvy  o
společném nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Slezská 279/16, 1+1, standard, č. b. 4
J. T.,  Slezská 279/16, Ostrava-Hrabůvka a G. T., Slezská 279/16. Ostrava-Hrabůvka

3565/88  
23

Prominutí nájemného z prostor sloužících podnikání z důvodu stavebních prací v budově na ul.
Dr. Martínka 17, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí části nájemného z prostor sloužících podnikání v budově č. p. 1611, umístěné na pozemku parc.
č. st. 1576 v k.ú. Hrabůvka,  na ul. Dr. Martínka č. o. 17, Ostrava-Hrabůvka, nájemci paní L. K., se sídlem
Horní 1478/86, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 63335565, a to z důvodu výměny elektroinstalace a stavebních prací
s tím souvisejících za období od 06.06.2016 do 05.08.2016 v celkové výši 6.487 Kč, dle důvodové zprávy

3566/88  
24

Žádosti o uzavření splátkového kalendáře (I. V., V. T.)

Rada městského obvodu

rozhodla

-  uzavřít  splátkový  kalendář  s  paní  Ilonou  Vítkovou,  se  sídlem  Celní  444/10,  Hlučín,  IČ:  61608629,
nájemcem  prostor  sloužících  podnikání  v  budově  Domu  s  pečovatelskou  službou  č.  p.  3054  objekt
občanského  vybavení,  která  je  součástí  pozemku parc.  č.  st.  4911 v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  na  ulici
Horymírova  č.  o.  121,  Ostrava-Zábřeh,  na  úhradu  dlužného  nájemného,  dlužných  služeb  spojených  s
nájmem,  dlužných nedoplatků vyúčtování služeb a dlužných úroků z prodlení v  celkové výši 605.745 Kč
formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 45.000,- Kč, a to po dobu 13 měsíců, poslední 14. splátka je
stanovena ve výši 20.745,- Kč,

-  uzavřít  splátkový  kalendář  s  panem  Vladanem  Tokarským,  se  sídlem  Světlovská  136,  Krmelín,  IČ:
70633371, nájemcem prostor sloužících podnikání v budově č. p. 1296 stavba občanského vybavení, která
je součástí pozemku parc. č. st.1463 v k.ú. Hrabůvka, na ulici Tlapákova č. o. 11, Ostrava-Hrabůvka, na
úhradu dlužného nájemného, dlužných služeb spojených s nájmem, dlužných nedoplatků vyúčtování služeb a
dlužných úroků z prodlení  v  celkové  výši  221.641,-  Kč formou pravidelných měsíčních splátek  ve  výši
13.000,- Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 13.641,- Kč, dle důvodové
zprávy

3567/88  
25

Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností RENGL, s.r.o., IČ: 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec XIV-Ruprechtice,
460 14 Liberec dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku, Smlouvě o právu provést stavbu č. 7/014/327
/14/Ulr. ze dne 11.11.2014, ve znění přílohy tohoto materiálu, na základě kterého se upravuje účel nájmu
na umístění a provozování plakátovacích ploch, výlepových válců a plakátovací stěny o celkové pohledové
ploše 199,93 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 99.965,- k + zákonná
sazba DPH

3568/88  
26

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností Veolia Energie ČR, a.s., IČ: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,
702 00  Ostrava, jako povinnou, smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v oprávnění
statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih mít umístěnou a užívat kabelovou přípojku NN
0,4 kV  v  části  pozemku p.p.č.  773/4 ostatní  plocha,  manipulační  plocha  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou ve
vlastnictví povinného v rozsahu dle geometrického plánu č. 2681-98/2010, za jednorázovou úplatu 300,- Kč
+ zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou, ve znění přílohy tohoto materiálu

3569/88  
27

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m² a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha,  dráha o výměře 100 m²,  v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita "Pavlovova - Rudná",  ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemků
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jako zahrádky č.  27 paní M.  Z.,  bytem Tylova 2779/4,  Ostrava - Zábřeh,  za cenu 11 Kč/m²/rok,  tj.  za
celkovou částku 1320 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu
ve znění přílohy tohoto materiálu.

3570/88  
28

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře - restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část  pozemku parc.č.  75/28 ostatní  plocha,  zeleň,  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 22 m2 (10,0 m x 2,2
m), za účelem provozování restaurační zahrádky, společnosti Last resort s.r.o., IČ: 02128101, sídlo Václava
Košaře  116/8,  700 30 Ostrava -  Dubina,  na  dobu neurčitou s jednoměsíční  výpovědní  dobou a  ročním
nájemným ve výši 10 Kč/m2, tj. 220 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3571/88  
29

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 740/51 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, o výměře 5 m2, za účelem užívání
pozemku pod stánkem PNS, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 600 Kč/m2/rok, tj. za
celkovou částku 3 000 Kč ročně, panu Bohumilu Bukovanskému, IČ: 69243841, sídlo Šalounova 623/7, 703
00 Ostrava - Vítkovice a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

3572/88  
30

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad  Odrou, ul. Výškovická - restaurační zahrádka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 32 m2 v k.ú. Zábřeh
nad  Odrou,  ul.  Výškovická,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřený  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, společnosti STARTRONIC GASTRO s.r.o., IČ: 25912526, se sídlem Hlavní třída 6147/52, Poruba,
708 00 Ostrava, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a ročním nájemným ve výši 10,- Kč/m2, tj. 320,- Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy
tohoto materiálu

3573/88  
31

Pronájem části pozemku v lokalitě ul. Drůbeží, k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.č.  826 - ostatní plocha,  jiná plocha o výměře  387 m²,  v  k.ú.  Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
užívání části pozemku jako zahrádky panu V. I., bytem Dr. Martínka 1379/26, Ostrava - Hrabůvka, za cenu
11 Kč/m²/rok, tj.  za celkovou částku 4 257 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3574/88  
32

Pronájem parkovacího stání č.  53 v parkovacím objektu PO 33 na ul.  Vlasty Vlasákové v k.ú.
Dubina u Ostravy se slevou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  parkovacího  stání  č.  53  v  nadzemním  podlaží  parkovacího  objektu  PO  33  na  ul.  Vlasty
Vlasákové, stavba bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 o výměře 1052 m2 v k.ú.
Dubina  u  Ostravy,  paní  D.  D.,  bytem  Vl.  Vlasákové  964/19,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou, s výší nájemného 800 Kč měsíčně včetně DPH a poskytnout 50% slevu ze sjednaného nájemného po
dobu držení platného průkazu ZTP

3575/88  
33

Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1. pronajmout parkovací stání č. 18 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-
Dubina,  R.  K.,  bytem  Fr.  Formana  258/24,  Ostrava-Dubina,  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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH
měsíčně

2. pronajmout parkovací stání č. 29 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-
Dubina, paní I.  K., bytem Fr. Formana 258/24, Ostrava-Dubina, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH
měsíčně
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3. pronajmout parkovací stání č. 15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
panu P.  K.,  bytem  Vl.  Vlasákové  962/15,  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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH
měsíčně

4. pronajmout parkovací stání č. 24 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
paní  V.  M.,  bytem Vl.  Vlasákové  963/17,  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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH
měsíčně

5. pronajmout parkovací stání č. 29 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
paní K. K., bytem Vl. Vlasákové 19, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

6. pronajmout parkovací stání č. 15 v podzemní podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
paní  K.  J.,  bytem  Vl.  Vlasákové  970/22,  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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH
měsíčně

7. pronajmout parkovací stání č. 24 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les,
paní  J.  V.,  bytem  Vl.  Vlasákové  969/20,  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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH
měsíčně

8. pronajmout parkovací stání č. 54 v nadzemním podlaží parkovacího PO 41, stavby bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, panu T.
U.,  bytem  B.  Václavka  1018/1,  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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

9. pronajmout parkovací stání č. 64 v nadzemním podlaží parkovacího PO 41, stavby bez čp/če, garáž, která
je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les, panu
K. Ž., bytem B. Václavka 1018/1, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

10. pronajmout parkovací stání č.  10 v podzemním podlaží parkovacího 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,
Ing.  J.  K.,  bytem Krakovská 26,  Ostrava-Hrabůvka,  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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

a uzavřít  nájemní  smlouvy  ve  znění  vzorové  nájemní  smlouvy  schválené  radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy

3576/88  
34

Revokace usnesení a pronájem pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

revokuje

bod 1) usnesení č. 3069/76 ze dne 21.7.2016 dle důvodové zprávy
rozhodla

pronajmout pozemek p.č.st.  1687/6,  zast.  pl.  o výměře 21 m2 v k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  lokalita ul.  U
Skleníku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garáží v
cizím vlastnictví, panu J. D., bytem Zlepšovatelů 568/38, Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s výpovědní
dobou tři měsíce, za cenu 45 Kč/m2/rok,

3577/88  
35

Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu o výměře 18,7 m2 a s umístěním
stavby přístupu k novostavbě rodinného domu o výměře 4,9 m2 na částech pozemku parc.č. 624/2 ostatní
plocha,  silnice,  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle situačního zákresu
rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č.  624/2 ostatní plocha,  silnice o výměře 18,7 m2 za účelem přístupu a
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příjezdu k  novostavbě  rodinného domu a  části  téhož pozemku o výměře  4,9 m2 za  účelem přístupu k
novostavbě  rodinného domu,  v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  na  dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní  dobou,  za  cenu 45
Kč/m2/rok, tj za celkovou částku 1.062 Kč ročně, L. N., bytem Lumírova 518/18, 700 30 Ostrava - Výškovice
a uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o právu provést stavbu ve znění přílohy tohoto materiálu

3578/88  
36

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Edisonova 75

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby – dvou řad zavěšených lodžií o rozměrech 2 x 3,6 m x 1,5 m pod názvem „Přístavba
bytového domu Edisonova 75 na pozemku p.č.st. 743 v k.ú. Hrabůvka“ nad povrchem částí pozemku p.p.č.
225/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

a
rozhodla

uzavřít s Bytovým družstvem Edisonova 642, IČ: 277 60 855, se sídlem Edisonova 642/75, Hrabůvka, 700
30 Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3579/88  
37

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Edisonova 77

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby – dvou řad zavěšených lodžií o rozměrech 2 x 3,6 m x 1,5 m pod názvem „Přístavba
bytového domu Edisonova 77 na pozemku p.č.st. 744 v k.ú. Hrabůvka“ nad povrchem částí pozemku p.p.č.
225/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova

a
rozhodla

uzavřít se Společenstvím vlastníků pro dům Edisonova 77, IČ: 278 01 993, se sídlem Edisonova 643/77,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3580/88  
38

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  realizací  a  umístěním  přeložky  zemního  vedení  NN pod  názvem  stavby  „Ostrava  Patrice
Lumumby MK nemovitosti“ v délce cca 41 bm  pod povrchem části pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha,
ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Patrice  Lumumby,  ve  vlastnictví  statutárního města
Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č.  1237/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního vedení NN pod názvem
stavby „Ostrava Patrice Lumumby MK nemovitosti“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín,  Děčín IV-Podmokly,  Teplická  874/8,  za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH  za každý  i
započatý bm zemního vedení NN

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního vedení NN  v části dotčeného pozemku,  a to
 vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2018 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:  24729035,  se  sídlem  Děčín,  Děčín  IV-Podmokly,  Teplická  874/8,   Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

3581/88  
39

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky NNk pod názvem stavby „Ostrava
130/3,  p.  Ficek,  příp.  NNk“ v  předpokládané délce cca 1 bm  pod povrchem části  pozemku p.p.č.  1070
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih
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a
rozhodla

o zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  dle  předloženého  návrhu k  části  pozemku p.p.č.  1070 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za  účelem  umístění  stavby  podzemní  kabelové
přípojky  NNk  pod  názvem  stavby  „Ostrava  130/3,  p.  Ficek,  příp.  NNk“  ve  prospěch  společnosti  ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemní kabelové přípojky NNk  

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  podzemní  kabelové  přípojky  NNk  v  části  dotčeného
pozemku, a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2018 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3582/88  
40

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního kabelového vedení NN v délce cca 160,5 bm včetně 1 ks
pojistkové  skříně  pod povrchem pozemků p.p.č.  219/22 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  223
ostatní  plocha,  zeleň,  p.p.č.  995/12 ostatní  plocha,  jiná  plocha  a  p.p.č.  995/60 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace a vrchního kabelového vedení NN v délce cca 16 bm nad povrchem části pozemku p.p.č. 219/22
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova, svěřené městskému obvodu
Ostrava – Jih, v rámci stavby „Ostrava, Šaldova, NNv, NNk“

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 219/22 ostatní
plocha,  ostatní komunikace,  p.p.č.  223 ostatní plocha,  zeleň,  p.p.č.  995/12 ostatní plocha,  jiná plocha a
p.p.č.  995/60 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění stavby
zemního kabelového vedení NN v délce cca 160,5 bm včetně 1 ks pojistkové skříně pod povrchem pozemků
p.p.č.  219/22 ostatní plocha,  ostatní komunikace,  p.p.č.  223 ostatní plocha,  zeleň,  p.p.č.  995/12 ostatní
plocha, jiná plocha a p.p.č. 995/60 ostatní plocha, ostatní komunikace a vrchního kabelového vedení NN v
délce cca 16 bm nad povrchem části pozemku p.p.č. 219/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby „Ostrava, Šaldova, NNv, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za
každý i započatý bm zemního kabelového vedení NN, vrchního kabelového vedení NN a za úplatu 1.000,- Kč
+ zákonná sazba DPH za 1 ks pojistkové skříně

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  stavby  zemního  kabelového vedení  NN včetně  1 ks
pojistkové skříně a vrchního kabelového vedení NN v částech a nad částí dotčených pozemků,  a to  vše v
rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2019 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:  24729035,  se  sídlem  Děčín,  Děčín  IV-Podmokly,  Teplická  874/8,   Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

3583/88  
41

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním přeložky dálkových kabelů SŽDC v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava
ulice Výškovická mosty 4787-3, 4787-4“ v délce cca 6,5 bm na části pozemku p.p.č.  783/2 ostatní plocha,
zeleň v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Výškovická,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného
městskému obvodu Ostrava - Jih
a
rozhodla

o zřízení  věcného břemene - služebnosti  dle  předloženého návrhu k části  pozemku p.p.č.  783/2 ostatní
plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění dálkových kabelů SŽDC v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava
ulice Výškovická mosty 4787-3, 4787-4“ v délce cca 6,5 bm, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, za úplatu
500 Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm dálkových kabelů SŽDC

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
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povinného  strpět  umístění,  užívání  a  provozování  dálkových kabelů  SŽDC,  a  to  vše  v  rozsahu daném
geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však 31.10.2018 uzavřít se Správou železniční dopravní cesty,
státní  organizací,  IČ:  70994234,  se  sídlem  Praha  1 -  Nové  Město,  Dlážděná  1003/7,  PSČ  11000 jako
budoucím oprávněným a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1,
Přívoz,  702 23 Ostrava jako investorem stavby,  smlouvu o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3584/88  
42

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní kabelové přípojky VN  v délce cca 15 bm pod povrchem
částí pozemků p.p.č. 555/142 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 555/184 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č.
555/185 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená, svěřené městskému
obvodu Ostrava – Jih a stavby kabelové přípojky NN v délce cca 24 bm pod povrchem části pozemku p.p.č.
555/184 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby „Ostrava, Zábřeh, úprava DTS
na VN 3007/10"

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 555/142 ostatní
plocha,  jiná  plocha,  p.p.č.  555/184 ostatní  plocha,  jiná  plocha  a  p.p.č.  555/185 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky VN  v
délce cca 15 bm a kabelové přípojky NN v délce cca 24 bm pod názvem stavby „Ostrava, Zábřeh, úprava
DTS na VN 3007/10“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická  874/8,  za  úplatu 500,-  Kč +  zákonná  sazba  DPH  za  každý  i  započatý  bm  podzemní kabelové
přípojky VN a kabelové přípojky NN

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  stavby  podzemní  kabelové  přípojky  VN a  kabelové
přípojky NN v částech dotčených pozemků,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2018 uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3585/88  
43

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti na
části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, Plzeňská x Junácká

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby veřejné sítě elektronických komunikací včetně 1 ks sloupu pro
umístění  kamery  pro  monitorování  křižovatky  pod  názvem  stavby  „Křižovatka  Plzeňská  x  Junácká“  v
předpokládané délce 50 bm na části  pozemku parc.č.  126/1 ostatní plocha,  jiná plocha v k.ú.  Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 126/1 ostatní
plocha,  jiná  plocha  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby veřejné sítě elektronických komunikací pod
názvem stavby „Křižovatka Plzeňská x Junácká“ v  předpokládané délce 50 bm,  ve prospěch společnosti
OVANET a.s., IČ: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, za úplatu 500 Kč/bm +
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm stavby veřejné sítě elektronických komunikací a za úplatu 1.000
Kč + zákonná sazba DPH za umístění 1 ks sloupu pro umístění kamery pro monitorování křižovatky

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování stavby veřejné sítě elektronických komunikací včetně 1
ks sloupu pro umístění kamery pro monitorování křižovatky na části dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu
daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  30.9.2018  uzavřít  s  vlastníkem  stavby  veřejné  sítě
elektronických komunikaí včetně 1 ks sloupu pro umístění kamery pro monitorování křižovatky - společností
OVANET a.s.,  IČ:  25857568,  se  sídlem  Hájkova  1100/13,  Přívoz,  702 00 Ostrava,  smlouvu o  uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy
tohoto materiálu
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3586/88  
44

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene na pozemek v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Na Drahách

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v délce cca 8,9 bm, kanalizační přípojky v
délce cca 6,2 bm a plynovodní přípojky  v  délce cca 10,6 bm v rámci stavby  pod názvem „Novostavba
rodinného domu“ na části pozemku p.p.č. 422/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul.  Na  Drahách,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemku p.p.č. 422/11 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby vodovodní přípojky v délce cca 8,9
bm, kanalizační přípojky v délce cca 6,2 bm a plynovodní přípojky v délce cca 10,6 bm v rámci stavby pod
názvem „Novostavba rodinného domu“,  ve prospěch oprávněné nemovité věci – pozemku p.p.č.  426/50
zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, která je v SJM M. P., bytem Hulvácká 27, 700 30 Ostrava – Zábřeh a Ing.
V.  P.,  bytem Písečná 4,  700 30 Ostrava – Zábřeh,  za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, a to  vše v
rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.10.2018 uzavřít s vlastníky pozemku p.p.č. 426/50
zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, manželi M. P., bytem Hulvácká 27, 700 30 Ostrava – Zábřeh a Ing. V. P.,
bytem Písečná 4, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3587/88  
45

Souhlas vlastníka sousedního pozemku s přesahem požárně nebezpečného prostoru a záměr na
pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží x Koncová

Rada městského obvodu

souhlasí

s  přesahem  požárně  nebezpečného  prostoru  dle  ustanovení  §  11  odst.  1  vyhlášky  23/2008  Sb.,  o
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., na pozemek parc.č.
317/15 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města
Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pro stavbu "Přístavba k rodinnému domku na parcele
č. 322, Drůbeží č.p. 189/29", pro investora stavby – M. S., Drůbeží 189/29, 700 30 Ostrava-Výškovice

a
rozhodla

1. o záměru na pronájem částí pozemků o celkové výměře 219 m2, z toho parc.č. 317/15 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 103 m2, parc.č. 344/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2,
parc.č.  826  ostatní  plocha,  jiná  plocha  o  výměře  24  m2  v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem užívání zahrady, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2. o záměru na pronájem částí pozemků o celkové výměře 158 m2, z toho parc.č. 317/15 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 66 m2, parc.č. 344/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2 v
k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3588/88  
46

Ukončení  nájmu  parkovacích  stání  v  parkovacích  objektech  dohodou  a  záměr  na  pronájem
parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání  č. 31/05/01/2009 ze dne 30. 3. 2009 ve
znění dodatků, uzavřenou s paní R. C., bytem B. Četyny 956/1, Ostrava-Bělský Les na nájem parkovacího
stání č. 05 v parkovacím objektu PO 31 na ul. Bohumíra Četyny, umístěném v nadzemním podlaží stavby
bez čp/če, garáž, která stojí na pozemku parc.č. 162 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1847 m2, v
k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, dohodou ke dni 31. 12. 2016

2) ukončit  Smlouvu o nájmu nebytového  prostoru – kryté  stání  č.  32/56/02/2013 ze  dne  17.  4.  2013,
uzavřenou s panem M. D., bytem J. Šoupala 1600/11, Ostrava-Poruba na nájem parkovacího stání č. 56 v
parkovacím objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če, obč.
vyb.,  která je součástí pozemku parc.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,

about:blank

16 z 32 1.11.2016 9:52



dohodou ke dni 31. 10. 2016

3) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 2/r/014/745/02 ze dne 1. 7. 2002 ve znění
dodatků, uzavřenou s paní V. Z., bytem Vl. Vlasákové 941/8, Ostrava-Bělský Les na nájem parkovacího stání
č. 48 v parkovacím objektu PO 33 na ul.  Vlasty Vlasákové, umístěném v nadzemním podlaží stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1052 m2,
v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, dohodou ke dni 31. 10. 2016

4) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 2/r/014/045/01 ze dne 8. 3. 2001 ve znění
dodatků, uzavřené s panem M. K.,  bytem Dr.  Šavrdy 3008/2, Ostrava-Bělský Les na nájem parkovacího
stání č. 16 v parkovacím objektu PO 51 na ul. L. Hosáka, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če,
garáž,  která je  součástí  pozemku parc.č.  225 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1371 m2, v  k.ú.
Dubina u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
dohodou ke dni 31. 10. 2016.

a rozhodla uzavřít dohody o ukončení nájmu ve znění vzorové dohody schválené radou městského obvodu
dne 28. 1. 2016, usnesením č. 2045/53
rozhodla

1)  o  záměru pronajmout  parkovací  stání  č.  05 v  parkovacím  objektu  PO 31 na  ul.  Bohumíra  Četyny,
umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če, garáž, která stojí na pozemku parc.č. 162 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1847 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního motorového
vozidla na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800 Kč měsíčně
včetně DPH do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 ve výši 690 Kč měsíčně včetně DPH

2)  o  záměru pronajmout  parkovací  stání  č.  56 v  parkovacím  objektu  PO 32 na  ul.  Vlasty  Vlasákové,
umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.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 měsíčně včetně DPH do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 ve výši 690 Kč měsíčně včetně DPH

3)  o  záměru pronajmout  parkovací  stání  č.  48 v  parkovacím  objektu  PO 33 na  ul.  Vlasty  Vlasákové,
umístěném v nadzemním podlaží stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1052 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního
motorového vozidla na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800
Kč měsíčně včetně DPH do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 ve výši 690 Kč měsíčně včetně DPH

4) o  záměru pronajmout  parkovací  stání  č.  16 v  parkovacím  objektu  PO 51 na  ul.  Ladislava  Hosáka,
umístěném  v  podzemním  podlaží  stavby  bez  čp/če,  garáž,  která  je  součástí  pozemku  parc.č.  225  –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1371 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního
motorového vozidla na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 800
Kč měsíčně včetně DPH do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 ve výši 690 Kč měsíčně včetně DPH

3589/88  
47

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronájmu parkovacího stání č. 28 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 o výměře 1705 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Františka Formana, 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  do
31.12.2016 a s výši 690 Kč včetně DPH od 1.1.2017

3590/88  
48

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka, ul. Mládeže

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.p.č.  234/2 ostatní plocha,  zeleň a p.p.č.  236/10
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava - Jih za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky, v celkové délce 39 bm
ve prospěch

• jednotky č. 539/1, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří,  spoluvlastnického podílu o velikosti 9449/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího  na  pozemku  st.p.č.  504  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti
9449/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví J. B., bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,

• jednotky č. 539/2, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří,  spoluvlastnického podílu o velikosti 9483/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího  na  pozemku  st.p.č.  504  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti
9483/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví R. K. a PhDr. Mgr. M. K., oba bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,

• jednotky č. 539/3, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří,  spoluvlastnického podílu o velikosti 9706/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího  na  pozemku  st.p.č.  504  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti
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9706/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví M. J. a Mgr. D. J., oba bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,

• jednotky č. 539/4, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří,  spoluvlastnického podílu o velikosti 9628/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího  na  pozemku  st.p.č.  504  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti
9628/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví J. H. a V. H., oba bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,

• jednotky č. 539/5, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří,  spoluvlastnického podílu o velikosti 9530/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího  na  pozemku  st.p.č.  504  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti
9530/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví D. J. a J. J., oba bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30,

• jednotky č. 539/6, bytu v bytovém domě č. p. 539 stojícím na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a
nádvoří,  spoluvlastnického podílu o velikosti 9615/57411 na společných částech bytového domu č. p. 539
stojícího  na  pozemku  st.p.č.  504  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti
9615/57411 na pozemku st.p.č. 504 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve
vlastnictví L. K., bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30.

Za celkovou úplatu 19.500 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a "in rem", tj.  ve prospěch každého vlastníka oprávněné
nemovité věci (jednotky).  Obsahem věcného břemene je povinnost povinného strpět umístění,  užívání a
provozování  vodovodní  a  kanalizační  přípojky,  umístěných  v  částech  pozemků,  a  to  vše  v  rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 1427-61/2016.
rozhodla

uzavřít s J. B., bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30, R. K. a PhDr. Mgr. M. K., oba bytem
Mládeže  539/5,  Ostrava-Hrabůvka,  PSČ  700  30,  M.  H.  a  V.  H.,  oba  bytem  Mládeže  539/5,  Ostrava-
Hrabůvka, PSČ 700 30, D. J.  a J.  J.,  oba bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30 a L. K.,
bytem Mládeže 539/5, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30, smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve
znění přílohy tohoto materiálu

3591/88  
49

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku  p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih
za účelem uložení plynovodní přípojky, v celkové délce 2 bm ve prospěch pozemku p.č.st. 4390 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 668, bydlení, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Ing. N.
Z., bytem V Troskách 668/25, Zábřeh, 700 30  Ostrava za celkovou úplatu 400 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a  "in rem", tj. ve prospěch každého vlastníka oprávněné
nemovité věci.  Obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět umístění a užívání plynovodní
přípojky,  umístěné  v  části  pozemku,  a  to  vše  v  rozsahu  vyznačeném  geometrickým  plánem  č.
2558-156/2008.
rozhodla

uzavřít s Ing. N. Z., bytem V Troskách 668/25, Zábřeh, 700 30  Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3592/88  
50

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s.,1

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  částem  pozemků   p.p.č.  612/57  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace a  p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní komunikace,  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení podzemní kabelové
přípojky NN a 2 kusů přípojkových skříní, v celkové délce 225,1 bm ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou úplatu 115.000
Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, provozování a udržování podzemní kabelové přípojky NN umístěné v částech pozemků a 2 kusů
přípojkových skříní, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3252-507/2015.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3593/88  
51

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ Distribuce, a.s., 2

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  částem  pozemků   p.p.č.  154/7  ostatní  plocha,  ostatní
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komunikace,  p.p.č.  154/56 ostatní  plocha,  jiná plocha a p.p.č.  155/6 ostatní  plocha,  jiná plocha,  v  k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení podzemní kabelové přípojky VN, v celkové délce 130,28 bm ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,  IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín IV-Podmokly, za celkovou
úplatu 78.168 + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování podzemní kabelové přípojky VN, umístěné v částech pozemků, a to vše v
rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 3318-629/2016.
rozhodla

uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly  smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3594/88  
52

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  částem  pozemků  p.p.č.  555/162  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  555/163  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  560/1  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  566/26  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  566/27  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  566/67  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  p.p.č.  566/69  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, p.p.č. 567 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 575 ostatní plocha, ostatní komunikace,
 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava –
Jih za účelem uložení nízkotlakého plynovodu, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů (dále jen "plynárenské zařízení"),  v celkové délce 994 bm ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ:
27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, za celkovou úplatu 198.800 Kč + zákonná
sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného trpět
umístění, provozování a udržování plynárenského zařízení, umístěné v částech pozemků, a to vše v rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 2742-13/2011.
rozhodla

uzavřít  se společností  GasNet,  s.r.o.,  IČ:27295567,  se sídlem Klíšská 940,  Ústí  nad Labem, PSČ 401 17
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3595/88  
53

A. Š.-odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za paní A. Š., v vyčísleného příslušenství ve výši 1 067 073,22 Kč, z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu č. 26 na ul. Karpatská č.or./č.p. 20/2857 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 8 768,- Kč
z titulu dlužných soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní A. Š., v vyčísleného příslušenství ve výši 1 067 073,22 Kč, z titulu dlužného nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu č. 26 na ul. Karpatská č.or./č.p. 20/2857 v Ostravě-Zábřehu a ve výši 8 768,- Kč
z titulu dlužných soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3596/88  
54

A. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

pí A. K. č.p. 310 č.or. 46 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

about:blank
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odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

pí A. K., ve výši 56 142,49 Kč z titulu dlužného poplatku z prodlení spojeného s užíváním bytu č. 1 v domě
č.p. 310 č.or. 46 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 000,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3597/88  
55

B. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím po zemřelé

pí B. K., ve výši 3.489,50 Kč s příslušenstvím z titulu nákladů vynaložených na opravu bytu č. 15 , v domě
na ul. Čujkovova, č.p./č.or.1718/29, v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 900,-- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3598/88  
56

I. K. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p. I. K., ve výši 1 194,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužných záloh na služby spojených s užíváním bytu č.
10 v domě č.p. 539 č.or. 62 na ul. Lumírova v Ostravě-Výškovicích a ve výši 600,00 Kč z titulu soudních
nákladů,

dle důvodové zprávy

3599/88  
57

J. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

p.  J.  B.,  ve výši 15 307,00 Kč s příslušenstvím a  vyčísleného příslušenství  ve výši  2 757,00 Kč z titulu
dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 58 v domě č.p. 2619 č.or. 8 na ul.
Plzeňská v Ostravě-Zábřehu  a ve výši 1 600,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3600/88  
58

J. H., I. H. - žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

s p. J. H. a pí I. H., ve výši 8 114,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) za pozdní
úhradu nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 9 v domě č.p. 253 č.or. 9 na ul. Jubilejní v
Ostravě-Hrabůvce, jakož i z titulu nákladů vynaložených na opravu předmětného bytu, v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh ve výši 41 599,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1
000,00  Kč,  vždy  k  20.  dni  v  měsíci,  když  první  splátka  se  stanoví  v  měsíci  prosinci  2016.  Při  takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 42 měsíců, a to tak, že 41 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 42. měsíc bude poslední splátka ve výši 599,00 Kč, s tím, že dostanou-li se dlužníci do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není
povinen dlužníky 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

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář

s p. J. H. a pí I. H., ve výši 8 114,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) za pozdní
úhradu nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 9 v domě č.p. 253 č.or. 9 na ul. Jubilejní v
Ostravě-Hrabůvce, jakož i z titulu nákladů vynaložených na opravu předmětného bytu, v tomto znění:
Dlužníci se zavazují uhradit svůj dluh ve výši 41 599,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1
000,00  Kč,  vždy  k  20.  dni  v  měsíci,  když  první  splátka  se  stanoví  v  měsíci  prosinci  2016.  Při  takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 42 měsíců, a to tak, že 41 měsíců bude splátka činit 1
000,00 Kč měsíčně, 42. měsíc bude poslední splátka ve výši 599,00 Kč, s tím, že dostanou-li se dlužníci do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není
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povinen dlužníky 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

3601/88  
59

J. W. - odpis pohledávek za zemřelým

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku

za panem J. W., nájemcem bytu č. 10 na ul. Jižní 9 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 2 326,- Kč  z titulu dlužného
nedoplatku vyúčtování služeb poskytovaných spolu s bydlením za rok 2009,

dle důvodové zprávy

3602/88  
60

J. B. - žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

s p. J. B., ve výši 33 070,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) za pozdní úhradu
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 3 v domě č.p. 301 č.or. 37 na ul.  Jubilejní v
Ostravě-Hrabůvce v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 33 070,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši
552,00  Kč,  vždy  k  20.  dni  v  měsíci,  když  první  splátka  se  stanoví  v  měsíci  prosinci  2016.  Při  takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 60 měsíců, a to tak, že 59 měsíců bude splátka činit
552,00 Kč měsíčně, 60. měsíc bude poslední splátka ve výši 502,00 Kč, s tím, že 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

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář

s p. J. B., ve výši 33 070,00 Kč z titulu kapitalizovaného příslušenství (poplatku z prodlení) za pozdní úhradu
nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 3 v domě č.p. 301 č.or. 37 na ul.  Jubilejní v
Ostravě-Hrabůvce v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh ve výši 33 070,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši
552,00  Kč,  vždy  k  20.  dni  v  měsíci,  když  první  splátka  se  stanoví  v  měsíci  prosinci  2016.  Při  takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 60 měsíců, a to tak, že 59 měsíců bude splátka činit
552,00 Kč měsíčně, 60. měsíc bude poslední splátka ve výši 502,00 Kč, s tím, že 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

3603/88  
61

J. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím po zemřelém

panu J. K., ve výši 5.000,-- Kč s příslušenstvím  z titulu nákladů za připojení elektrické energie, spojených s
užíváním bytu č. 1,  v domě na ul.Velflíkova,  č.p./č.or. 376/4  v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 1.000,-- Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3604/88  
62

K. U. -odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za paní K. U., ve výši 15 651,09 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 155 408,- Kč, z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 24 na ul. Mňukova 24/3022 v Ostravě-Zábřehu a
ve výši 4 780,- Kč z titulu dlužných soudních nákladů,

about:blank

21 z 32 1.11.2016 9:52



dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní K. U., ve výši 15 651,09 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 155 408,- Kč, z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 24 na ul. Mňukova 24/3022 v Ostravě-Zábřehu a
ve výši 4 780,- Kč z titulu dlužných soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3605/88  
63

K. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím po zemřelé

pí K. K., ve výši 3 829,00 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 260,00 Kč z titulu dlužného
nájemného a záloh na služby spojené s užíváním ubytovací  místnosti  č.  3 na  ubytovně na ul.  Hasičská
č.p./č.or. 366/3 v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 600,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3606/88  
64

M. S. - odpis pohledávek za zemřelou

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za paní M. S., ve výši 33 614,29 Kč s příslušenstvím a ve výši 2 560,- Kč z titulu dlužných soudních nákladů,
z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul.  Jubilejní 297/30 a na ul.  Jubilejní
350/61 v Ostravě-Hrabůvce ,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní M. S., ve výši 33 614,29 Kč s příslušenstvím a ve výši 2 560,- Kč z titulu dlužných soudních nákladů,
z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul.  Jubilejní 297/30 a na ul.  Jubilejní
350/61 v Ostravě-Hrabůvce ,

dle důvodové zprávy

3607/88  
65

M. C. - žádost o prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení

p. M.  C. ve výši 60 % z dlužné částky, t.j. 10 731,00 Kč, z titulu dlužného kapitalizovaného příslušenství za
pozdní úhradu nájemného a záloh na služby za měsíce 3/2013, 4/2013 a 6-12/2013 spojených s užíváním
bytu č. 1 v domě č.p. 354 č.or. 31 na ul. Edisonova v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

3608/88  
66

T. C. - žádost o uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalendář

s pí T. C., ve výši 9 792,00 Kč z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 2
v domě č.p. 123 č.or. 3 na ul. V. Košaře v Ostravě-Dubině a ve výši 3 170,00 Kč z titulu soudních nákladů
spojených s vymáháním dluhu v tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 12 962,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 500,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci listopadu 2016. Při takto

about:blank
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stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 9 měsíců, a to tak, že 8 měsíců bude splátka činit 1
500,00 Kč měsíčně, 9. měsíc bude poslední splátka ve výši 962,00 Kč, s tím, že 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

3609/88  
67

T. T. - odpis pohledávek za zemřelým

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za panem T. T. ve výši 89 622,49 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 985 872,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Jubilejní 312/50 v Ostravě-Hrabůvce a ve
výši 4 790,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za panem T. T. ve výši 89 622,49 Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 985 872,- Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Jubilejní 312/50 v Ostravě-Hrabůvce a ve
výši 4 790,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3610/88  
68

V. V. - odpis pohledávek za zemřelým

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za panem V. V. ve výši 85 612,06 Kč s příslušenstvím  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu na ul. U učiliště 685/7 v Ostravě-Kunčicích,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za panem V. V. ve výši 85 612,06 Kč s příslušenstvím  z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s
užíváním bytu na ul. U učiliště 685/7 v Ostravě-Kunčicích,

dle důvodové zprávy

3611/88  
69

Y. Z. - odpis pohledávek za zemřelou

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za paní Y. Z., ve výši 63 776,- Kč s příslušenstvím a ve výši 5 160,- Kč z titulu dlužných soudních nákladů, z
titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Slezská 402/11 v Ostravě-Hrabůvce a
na ul. Pavlovova 1626/67 v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za paní Y. Z., ve výši 63 776,- Kč s příslušenstvím a ve výši 5 160,- Kč z titulu dlužných soudních nákladů, z
titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu na ul. Slezská 402/11 v Ostravě-Hrabůvce a

about:blank
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na ul. Pavlovova 1626/67 v Ostravě-Zábřehu,

dle důvodové zprávy

3612/88  
70

Návrh  termínů  schůzí  Rady  a  zasedání  Zastupitelstva  městského  obvodu  Ostrava-Jih  na  I.
pololetí 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2017 takto:

schůze rady:

schůze dne 12. 1. 2017
schůze dne 26. 1. 2017
schůze dne   9. 2. 2017
schůze dne 23. 2. 2017    
schůze dne 16. 3. 2017
schůze dne 30. 3. 2017
schůze dne 13. 4. 2017
schůze dne 27. 4. 2017
schůze dne 11. 5. 2017
schůze dne 25. 5. 2017
schůze dne 15. 6. 2017
schůze dne 29. 6. 2017

zasedání zastupitelstva:

zasedání dne 9. 3. 2017
zasedání dne 8. 6. 2017

3613/88  
71P

Generální  oprava střechy  včetně  zateplení  a  provedení  nové  VZT pro bytový  dům na ul.  B.
Četyny 2, Ostrava-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo,  agendové  číslo  S/0752/2016/INV  ze  dne  18.7.2016  se
zhotovitelem Turčina s.r.o., se sídlem Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 25886550,
na realizaci VZ 59.16 o názvu "Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový
dům na ul.  B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les" k provedení nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD
nutných k dokončení této zakázky. Dle předložených dokladů, se upravuje položkový rozpočet a cena díla 1
214 016,00 Kč bez DPH na tuto zakázku se  zvyšuje o částku 31 650,71 Kč bez DPH na částku 1 245 666,71
Kč bez DPH. Současně se prodlužuje doba realizace z 50 kalendářních dnů o 7 kalendářních dní, z důvodu
zvýšené pracnosti, na 57 kalendářních dnů.
bere na vědomí

navýšení částky DPH z 182 102,40  Kč o 4 747,61 Kč na částku 186 850,01 Kč u této zakázky, na kterou je
použita přenesená daňová povinnost.
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
agendové  číslo  S/0752/2016/INV "Generální  oprava střechy  včetně  zateplení  a  provedení  nové  VZT pro
bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les"
Termín: 01. 11. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo
S/752/2016/INV.
Termín: 03. 11. 2016

3614/88  
72P

Časové  postupy  ředitelů  příspěvkových  organizací  základních  a  mateřských  škol  zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

časové  postupy  ředitelů  příspěvkových  organizací  základních  a  mateřských  škol  zřízených  Statutárním
městem  Ostrava,  Městským  obvodem  Ostrava-Jih,  které  jsou v  souladu se  zákonem  č.  262/2006 Sb.,
zákoník  práce,  v  platném znění a v  souladu s nařízenám vlády č.  564/2006 Sb.,  o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů

3615/88  
73P

Stanovení platu ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

stanoví
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s účinnosti od 1.11.2016 platový výměr ředitelce Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace v
souladu se zákonem č.  262/2006 Sb.,  zákoník práce,  v  platném znění a v souladu s nařízením vlády č.
316/2016 Sb.,  kterým se  mění  nařízení  vlády  č.  564/2006 Sb.,  o  platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

3616/88  
74P

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol
 zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změny  příplatků za  vedení  ředitelům  příspěvkových organizací  základních  a  mateřských škol  zřízených
Městským obvodem Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platových výměrů

3617/88  
75P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodání a montáž detektorů
oxidu uhelnatého v bytových domech

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  VZ 153.16 "Dodání  a
montáž detektorů oxidu uhelnatého v bytových domech“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č.
134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek,  v  platném znění,  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, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Staňková, 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 153.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 08. 12. 2016

3618/88  
76P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
ve společných prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh“ VZ 149.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 149.16 „Oprava
elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh““ dle § 27 písm. b)
v návaznosti  na ust.  § 31 zákona č.  134/2016 Sb.,  o  zadávání veřejných zakázek,  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,  dodavatelům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
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1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 149.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 22. 12. 2016

3619/88  
77P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava elektroinstalace
ve společných prostorách bytových domů Jubilejní 4,6,8,10,12,14,16,  Ostrava-Hrabůvka“  VZ
148.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 148.16 „Oprava
elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů Jubilejní 4,6,8,10,12,14,16, Ostrava-Hrabůvka“dle
§ 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, 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,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1.  Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
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. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Ing. Ivana Chlumecká, vedoucí oddělení technického odboru bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 148.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 22. 12. 2016

3620/88  
78

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.  17276  mezi  Základní  školou
logopedickou s.r.o., se sídlem Paskovská 65/92, Ostrava - Hrabová, IČ 25369474 a společností Ostravské
vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673 pro odběrné místo
Aviatiků č.p. 462, číslo odběru 3707 - 30, v k.ú. Ostrava - Hrabůvka dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

3621/88  
79

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou

Rada městského obvodu

souhlasí
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s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod" č.17956 mezi Technickými službami
Ostrava - Jih, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, IČ 66739331 a společností Ostravské
vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 45193673 pro odběrné místo U
Lesa 1615/69,  číslo  odběru 3719 - 11,  na  pozemku parcelní  č.st.  1577,  v  k.ú.  Ostrava - Hrabůvka dle
důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

3622/88  
80

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na ul. Tlapákova 17A, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr  na pronájem  prostor  o  výměře  394,44 m2 v  budově  ve  vlastnictví  statutárního města
Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 1639 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc.  č.  st.  1466/3 v k.ú.  Hrabůvka,  na  ul.  Tlapákova č.  o.  17A,  Ostrava-Hrabůvka,  na dobu
určitou 5 let, s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši nájemného 45 Kč/m2/rok, bez určení účelu
užívání, dle důvodové zprávy

3623/88  
81

Žádost o revokaci usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3256/81 ze dne 25.08.2016
(neudělení souhlasu pronajímatele k podnájmu bytu)

Rada městského obvodu

bere na vědomí

písemné  podání  (žádost)  pí  L.   V.  DiS.,  bytem  Bohumíra  Četyny  930/2,  Ostrava-Bělský  Les,  ze  dne
01.09.2016, ve věci revokace usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3256/81 ze dne 25.08.2016
a souhlasí

s návrhem odpovědi pí L. V. DiS., bytem Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, v rozsahu Přílohy č.
2,  dle důvodové zprávy

3624/88  
82

Žaloba proti společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

trvat  na  podané  žalobě  sp.  zn.  KP-O-30/16  ze  dne  29.  8.  2016 a  pokračovat  v  soudním  sporu proti
společnosti CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.,  IČ: 25357603, se sídlem Kosmova 1126/17, Ostrava-Přívoz, PSČ
702 00.

3625/88  
83

Schválení  přípravy  a  podání  žádosti  o  dotaci  pro  projekt  "Revitalizace  sportovního  areálu
Charvátská 10, Ostrava-Výškovice"

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení  přípravy a podání žádosti  o dotaci pro projekt „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10,
Ostrava-Výškovice“  v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, Programu 133510 – Podpora materiálně
technické základny sportu
schvaluje

v případě úspěšnosti výše uvedeného projektu předfinancování projektu v celkové výši 9 000 tis. Kč v roce
2017, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 3 600 tis. Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o dotaci pro projekt „Revitalizace
sportovního  areálu  Charvátská  10,  Ostrava-Výškovice“  v  rámci  Státní  podpory  sportu  pro  rok  2017,
Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., MBA, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o dotaci dle tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2016

3626/88  
84

Odvolání  člena  školské  rady  při  Základní  škole  Ostrava-Dubina,  Františka  Formana  45,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

odvolává

na vlastní žádost Ing. M. H. z členství ze školské rady při Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana
45, příspěvkové organizace s účinností od 27. 10. 2016

3627/88  
85P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého rozsahu  na  stavební  práce)  -  Oprava  cesty  na  ul.
Rýparova a Oprava komunikace ul. V Poli

Rada městského obvodu

rozhodla
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu u  veřejné  zakázky  malého  rozsahu na  stavební  práce  VZ 134.16 "Oprava  cesty  na  ul.
Rýparova a Oprava komunikace ul. V Poli" o vyloučení uchazeče:
- MDS Ostrava s.r.o., Valašská 33/19, 709 00 Ostrava-Nová Ves, IČO: 03459209, a
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, o.z. Dopravní stavby Morava,
oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 48035599,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce VZ 134.16 "Oprava
cesty na ul. Rýparova a Oprava komunikace ul. V Poli" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 1580 00 Praha 5, o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08
Ostrava-Svinov, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu Kč 1.903.545,24 bez DPH, tj. Kč 2.303.289,69 vč. DPH
 a s lhůtou realizace 21 kalendářních dnů od zahájení díla, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Čs. armády 877/20, 710 00
Slezská Ostrava, IČO: 47674725,  za nabídkovou cenu Kč 2.034.701,00 bez DPH, tj. Kč 2.461.988,00 vč.
DPH  a s lhůtou realizace 30 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 134.16 "Oprava cesty na ul. Rýparova a Oprava komunikace ul. V
Poli"
Termín: 30. 11. 2016
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
134.16 "Oprava cesty na ul. Rýparova a Oprava komunikace ul. V Poli"
Termín: 11. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci  této veřejné zakázky na stavební práce VZ
134.16 "Oprava cesty na ul. Rýparova a Oprava komunikace ul. V Poli"
Termín: 18. 11. 2016

3628/88  
86

Návrh rozpočtového opatření č. 30/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1148 o 1 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1154 o 1 300 tis. Kč

3629/88  
87

Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce – části pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul.  V.
Jiřikovského x Kaminského

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru  změnit  smlouvu  o  výpůjčce  č.  17/014/356/15/Dzi  ze  dne  14.12.2015,  uzavřenou   s
Moravskoslezským  krajem,  IČ:  70890692,  se  sídlem  28.  října  2771/117,  702  00  Ostrava  -  Moravská
Ostrava, za účelem užívání části pozemků, na kterých vypůjčitel umístil stavební objekty v rámci stavby
"Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih" a  prodloužit dobu výpůjčky do 31.12.2017

3630/88  
88

Přihláška k odběru tepla Plzeňská 8 a 10

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením ,,Přihlášky k odběru tepla"  ke ,,Smlouvě o dodávce tepelné energie" č. 70495 ze dne 3. 9.
2004 mezi SMO, městským obvodem Ostrava-Jih,  se sídlem Horní 791/3,  700 30 Ostrava-Hrabůvka,  IČ
00845451 a společností  Veolia  Energie ČR,  a.s.,  Ostrava,  se  sídlem 28.  října  3337/7,  702 00 Moravská
Ostrava pro odběrná místa Plzeňská 2619/8 a Plzeňská 2616/10.

dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu přihlášky.

3631/88  
89P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)   -
Zajištění  nepřetržité  havarijní  služby  a  odstranění  havarijního  stavu  v  bytových  domech  a
nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  podlimitní  veřejnou zakázku na  stavební  práce  VZ 160.16 "Zajištění
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
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o  zadávání  veřejných  zakázek,  v  platném  znění,  a  části  III.  Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
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. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Markéta Langrová, členka 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. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 160.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy v jednotlivých dílčích částech této veřejné
zakázky
Termín: 22. 12. 2016

3632/88  
90P

Zrušení  VZ,  podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého rozsahu  na  stavební  práce)  -  Místní
komunikace ulice V. Jiřikovského - Kaminského

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 75.16 "Místní komunikace
ulice V. Jiřikovského - Kaminského" dle čl. VIII. podmínek výzvy z důvodu uvedeného v přiložené důvodové
zprávě
rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 162.16 "Místní
komunikace ulice V. Jiřikovského - Kaminského“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016
Sb.,  o zadávání veřejných zakázek,  v  platném znění,  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, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Věra Válková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 75.16 a VZ 162.16 a předložit
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zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u VZ 162.16
Termín: 22. 12. 2016

3633/88  
91P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)  -  Revitalizace
fotbalového areálu Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 132.16
"Revitalizace fotbalového areálu Klegova" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČO: 64651959, za nabídkovou cenu
Kč 5.666.069,00 bez DPH, tj. Kč 6.855.943,00 vč. DPH  a s lhůtou realizace 95 kalendářních dnů od zahájení
díla,
- jako druhým v pořadí s uchazečem OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.,  Karolíny Světlé 958/11,  702 00 Ostrava-
Přívoz,  IČO: 64610225,  za nabídkovou cenu Kč 5.753.666,00 bez DPH, tj.  Kč 6.961.936,00 vč.  DPH a s
lhůtou realizace 85 kalendářních dnů od zahájení díla, a
-  jako  třetím  v  pořadí  s  uchazečem   SWIETELSKY  stavební  s.r.o.,  Pražská  tř.  495/58,  370 04 České
Budějovice, IČO: 48035599, za nabídkovou cenu Kč 5.805.480,00 bez DPH, tj. Kč .7.024.631,00 vč. DPH a s
lhůtou realizace 98 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  132.16
"Revitalizace fotbalového areálu Klegova"
Termín: 30. 11. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit  návrh smlouvy  o dílo  s  vybraným uchazečem na realizaci  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na
stavební práce VZ 132.16 "Revitalizace fotbalového areálu Klegova"
Termín: 11. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh smlouvy  o dílo  s vybraným uchazečem na realizaci  této  podlimitní  veřejné  zakázky   na
stavební práce VZ 132.16 "Revitalizace fotbalového areálu Klegova"
Termín: 18. 11. 2016

3634/88  
92P

VZ 103.16 - Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dohody ke smlouvě o dílo agendové č. S/1029/2016/INV ve znění dle přílohy, kterou dle čl. XI
odst.  4.  uvedené smlouvy  ukončuje  smluvní  vztah založený  touto  smlouvou,  a  to  ke  dni  uzavření  této
dohody.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dohody ke smlouvě o dílo agendové č. S/1029
/2016/INV na realizaci "Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih"
Termín: 11. 11. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dohody ke smlouvě agendové č. S/1029/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 04. 11. 2016

3635/88  
93

Projektový  tým  pro projekt  "Implementaci  elektronického  systému pro zadávání  a  evidenci
veřejných zakázek"

Rada městského obvodu

souhlasí

s níže  uvedeným projektovým týmem,  který  bude  realizovat  implementaci  elektronického systému pro
zadávání a evidenci veřejných zakázek a bude pracovat v tomto složení
Ing. Andrej Foltýnek – projektový manažer projektu, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Bc.  Kateřina  Gemrotová  – člen projektového  týmu,  zástupce  projektového  manažera,  Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih, oddělení veřejných zakázek
Zástupci  níže  uvedených  odborů  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  příspěvkových  organizací
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih jako členové:
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství;
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury;
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor hospodářské správy;
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční;
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace;
Základní  škola  a  mateřská  škola  MUDr.  Emílie  Lukášové  Ostrava-Hrabůvka,  Klegova  29,  příspěvková
organizace;
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace;
Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zajistit realizaci projektu implementace elektronického systému pro zadávání a evidenci veřejných zakázek.
Termín: 31. 03. 2017
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3636/88  
94

Plán ZÚK zóny 3 a 6 pro období 2016/2018

Rada městského obvodu

schvaluje

„Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2016/2018 určený pro zóny číslo 3, 6“, platný
od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2018. Uvedený plán zimní údržby byl zpracován na základě již probíhající platné
smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací včetně čištění č. 4/031/077/2014, v letech 2014-2018 v zónách
č. 3, 6, kdy zhotovitelem je společnost VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem ul. Pavlovova 3048/40, 700
30 Ostrava – Zábřeh.

3637/88  
95P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Kácení dřevin,
řez stromů a výsadba dřevin v městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.16 "Kácení dřevin,  řez stromů a výsadba dřevin v
městském obvodu Ostrava-Jih v roce 2017" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dle 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. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí  oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku
4. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí  oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Denis Hařovský, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy,
komunální, čistoty a pořádku
4. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Karel Pražák, člen zastupitelstva obvodu a předseda komise pro dopravu, parkovací systémy,
komunální, čistoty a pořádku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy o dílo u jednotlivé části této nadlimitní veřejné
zakázky
Termín: 31. 01. 2017
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