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Přehled usnesení 93. schůze Rady městského obvodu, ze dne 8. 12. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3829/93 1. Návrh rozpočtového opatření č. 33/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3830/93 2. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

3831/93 3. Žádost o uvolnění pozastávky uplatněné v rámci realizace akce "Oprava chodníků v MO Ostrava - Jih IV.
etapa (Volgogradská)" (Věra Válková, místostarostka)

3832/93 4. Příkazní smlouva o poskytování právních služeb na rok 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3833/93 5. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3834/93 6. Návrh na výpověď smluvních vztahů k umístění inženýrských sítí na ul. Věšínova v k. ú. Zábřeh nad Odrou
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3835/93 7. Poskytnutí slevy z nájemného (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3836/93 8. Pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Samoljovova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3837/93 9. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3838/93 10. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3839/93 11. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3840/93 12. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3841/93 13. Předání majetku statutárnímu městu Ostrava (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3842/93 14. Revokace usnesení a pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3843/93 15. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na části pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Hasičská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3844/93 16. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. kpt. Vajdy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3845/93 17. Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemků v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3846/93 18. Ukončení nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou a pronájem parkovacího stání č. 26 v
parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana v k.ú. Dubina u Ostravy se slevou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3847/93 19. Ukončení nájmu parkovacích stání v parkovacích objektech dohodou a záměr pronájmu parkovacích stání v
parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3848/93 20. Výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru – kryté stání a záměr pronájmu parkovacího stání v
parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3849/93 21. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Hasičská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3850/93 22. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3851/93 23. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (1) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3852/93 24. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3853/93 25. Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3854/93 26. Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3855/93 27. Změna smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká – rozšíření restaurační zahrádky
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3856/93 28. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3857/93 29. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací městského obvodu Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3858/93 30. Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc.
František Dehner, místostarosta)

3859/93 31. Oznámení  o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova
36A, p.o. (Bc. František Dehner, místostarosta)
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3860/93 32. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2016. (Bc. František Dehner, místostarosta)

3861/93 33. Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český" ke
spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3862/93 34. Souhlas s podáním žádosti o podporu  Mateřské  školy  Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace  u  projektu  "MŠ Adamusova 7, Ostrava,"  financovaný  z rozpočtu MŠMT (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3863/93 35. Souhlas s přijetím daru pro  příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3864/93 36. Souhlas se zapojením  Základní školy  Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace do
projektu "Inkluze na ZŠ Provaznická,"  financovaný  z rozpočtu MŠMT (Bc. František Dehner, místostarosta)

3865/93 37. Souhlas se zapojením do projektu  "Počítačová učebna na ZŠ Formana" Základní škole  Ostrava - Dubina,
Františka Formana 45, příspěvkové organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

3866/93 38. Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové
organizaci (Bc. František Dehner, místostarosta)

3867/93 39. Změna odpisového plánu na rok 2016 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

3868/93 40. Odpis pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

3869/93 41. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3870/93 42. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3871/93 43. Pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc. bydlení, pronájem bytu zvláštního určení (Markéta Langrová,
člen rady)

3872/93 44. Pronájem garáže č. 2 na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka a garáže č. 7 na ul. Čujkovova
1715/23, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3873/93 45. Revokace usnesení č. 3489/86 ze dne 13.10.2016, zveřejnění záměru na pronájem prostor na ul. Horní 81,
O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

3874/93 46. Souhlas s podnájmem části prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 34, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen
rady)

3875/93 47. Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

3876/93 48. Ujednání o ceně na dodávku tepelné energie pro nebytové objekty (Markéta Langrová, člen rady)

3877/93 49. Ujednání o ceně na dodávku tepelné energie pro obytné domy ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava - Jih
(Markéta Langrová, člen rady)

3878/93 50. Ukončení nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3879/93 51. Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

3880/93 52. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3881/93 53. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu pro rok 2017 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3882/93 54. Změny v komisích rady městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

3883/93 55P. Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

3884/93 56P. Veřejná zakázka  ,,Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"
(Markéta Langrová, člen rady)

3885/93 57P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3886/93 58P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3887/93 59P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště Volgogradská" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3888/93 60P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště Za Školou a Horymírova" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3889/93 61P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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)

3890/93 62P. Výběr nejvhodnější nabídky  - "Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 – 2018" VZ 51.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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3891/93 63. Poskytnutí návratné finanční výpomoci  Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizaci na předfinancování mikroprojektů (Bc. František Dehner, místostarosta)

3892/93 64. Zmocnění odboru sociální péče k uzavíraní smluv o výpůjčce jídlonosičů (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

3893/93 65. Pronájem nebytových prostor na ul. Tlapákova 17A, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3894/93 66. Žádost o uzavření splátkového kalendáře - R. N. (Markéta Langrová, člen rady)

3895/93 67. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3896/93 68. Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny (Věra Válková, místostarostka)

3897/93 69. Výpůjčka části fasády objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3898/93 70. Návrh rozpočtového opatření č. 34/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-.Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3899/93 71P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže
507/12, Ostrava-Hrabůvka"  VZ 161.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3900/93 72P. Zrušení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 109.16 Dodávka 5 ks samojízdných sekaček se
sběrem pokosené trávy (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3901/93 73P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  -"Modernizace vybavení pro
třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“ VZ 147.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)
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3829/93  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 33/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací dle bodu 3 důvodové zprávy

stahuje

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 113 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 113 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 25 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 25 tis. Kč

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

3)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 17 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 17 tis. Kč

4)
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5169 o 150 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3699, pol. 5169 o 241 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3341, pol. 5169 o 73 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5169 o 318 tis. Kč

5)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 600 tis. Kč (volné zdroje u ZBÚ)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6399, pol. 5362 o 600 tis. Kč

6)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 307 tis. Kč (volné zdroje SF)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5499 o 300 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6171, pol. 5169 o 7 tis. Kč

7)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 62 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121, ORG 6008 o 46 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5137 o 16 tis. Kč

8)
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od obcí pol. 4121 o 21 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 21 tis. Kč

3830/93  
2

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 6
V. A.,  trvale bytem Ostrava-Zábřeh

3831/93  
3

Žádost o uvolnění pozastávky uplatněné v rámci realizace akce "Oprava chodníků v MO Ostrava -
Jih IV. etapa (Volgogradská)"

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti společnosti SEMITA – DS s.r.o. o uvolnění pozastávky ve výši 5 % v souvislosti s realizací
akce „Oprava chodníků v MO Ostrava – Jih IV. etapa (Volgogradská)“

3832/93  
4

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb na rok 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít příkazní smlouvu o poskytování právních služeb se společností KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ:
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03373444, se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno-Štýřice, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
za paušální částku 60.000,- Kč + 21% DPH, tj. 72.600,- Kč vč. DPH za 1 kalendářní měsíc v rozsahu min.
85 hod. za 1 kalendářní měsíc, dle přiloženého návrhu.
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
ukládá zpracovat návrh příkazní smlouvy o poskytování právních služeb se společností KLIMUS & PARTNERS
s.r.o., na dobu určitou, dle tohoto usnesení a předložit ho starostovi městského obvodu Ostrava - Jih k
podpisu.
Termín: 15. 12. 2016

3833/93  
5

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemků   p.p.č. 1237/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 1237/14 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 1237/15 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 1237/18 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 1237/20
ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení plynárenského zařízení, v celkové délce
1687,39 bm ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
 Ústí nad Labem, za celkovou úplatu 645.956  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 v částech pozemků, v rozsahu vyznačeném
geometrickými plány č. 2743-18a/2011, č. 2743-18b/2011, č. 2743-18c/2011 a č. 2743-18d/2011
rozhodla

uzavřít se společností GasNet, s.r.o., IČ:27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

3834/93  
6

Návrh na výpověď smluvních vztahů k umístění inženýrských sítí na ul. Věšínova v k. ú. Zábřeh
nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

neuzavřít dodatek ke Smlouvě o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Smlouvě o právu
provést stavbu č. 37/014/472/12/Ulr. ze dne 30.10.2012  a

a) vypovědět Smlouvu o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, Smlouvu o právu provést
stavbu č. 37/014/472/12/Ulr. ze dne 30.10.2012,  uzavřenou za účelem umístění a užívání  vodovodní
přípojky (stavba SO 03) v délce 33 bm, přípojky splaškové kanalizace (stavba SO 04) v délce 31 bm a
přípojky plynu (stavba SO 05) v délce 21 bm v rámci akce „Novostavba administrativní budovy včetně
inženýrských sítí, příjezdové komunikace a parkovacích ploch“ pod povrchem částí pozemků p.p.č. 154/7
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 154/59 ostatní plocha, statní komunikace v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Věšínova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih,
se společností JT invest Ostrava s.r.o., IČ: 26837200, se sídlem Starobělská 826/55, Zábřeh, 700 30
Ostrava

b) vypovědět Smlouvu o uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby č. 37/014/478/12/Ulr. ze dne 17.12.2012,  uzavřenou za účelem umístění plynovodní přípojky v
délce 6 bm v rámci akce „Novostavba administrativní budovy včetně inženýrských sítí, příjezdové
komunikace a parkovacích ploch“ pod povrchem částí pozemků p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 154/59 ostatní plocha, statní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Věšínova, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih, společností JT invest
Ostrava s.r.o., IČ: 26837200, se sídlem Starobělská 826/55, Zábřeh, 700 30 Ostrava jako „investorem“ a
společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako
„budoucím oprávněným“

a
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu výpovědi smlouvy o uzavření   budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene, smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, ve znění příloh tohoto materiálu

3835/93  
7

Poskytnutí slevy z nájemného

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout nájemcům parkovacího stání v parkovacím objektu PO 42 na ul. Bedřicha Václavka, stavby bez
čp/če, garáž, který je součástí pozemku parc.č. 177, k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih za období od 21. 11. 2016 do 22. 11. 2016 slevu z
nájemného z důvodu nátěru vodorovného dopravního značení v 1. NP v souladu s § 2219 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník, a to formou vrácení části uhrazeného nájemného:
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parkování osobního motorového vozidla: sleva ve výši 53 Kč
parkování ZTP: sleva ve výši 27 Kč

3836/93  
8

Pronájem části pozemku  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Samoljovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/51 - ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "ul. Samoljovova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava
- Jih, za účelem užívání části pozemku jako parkovacího stání panu J. Š., bytem Nový Hrozenkov, za cenu
45 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 540 Kč ročně + zákonná sazba DPH  na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3837/93  
9

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací stání č. 43 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,
paní L. Č., bytem B. Václavka, 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 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně

2) pronajmout parkovací stání č. 06 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,
panu K. J., bytem B. Václavka, 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 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

3838/93  
10

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č. st. 6619 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře" ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou panu M. B., bytem Rezkova, Ostrava - Zábřeh, za cenu 11
Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 154 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto  materiálu.

3839/93  
11

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek p.č. st. 6294 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou manželům L. R. a L. R., bytem Edisonova, Ostrava -
Hrabůvka, za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 110 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3840/93  
12

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout pozemek p.p.č. 121/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, manželům P. a D. V., bytem Starobělská, 700 30 Ostrava – Zábřeh, za účelem výstavby garáže
a užívání pozemku pod garáží

3841/93  
13

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava

Rada městského obvodu

souhlasí

s předáním majetku - veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: "Regenerace  sídliště
Ostrava-Jih, řešení statické dopravy, ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova, Ostrava-Hrabůvka - SO 400
Veřejné osvětlení - lokalita 2, 5, 6", k.ú. Hrabůvka v hodnotě 295 900,34 Kč vč. DPH do majetku
statutárního města Ostravy
zmocňuje

vedoucí majetkového odboru k podpisu předávacího protokolu
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3842/93  
14

Revokace usnesení a pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 3571/88 ze dne 27.10.2016  

a
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

3843/93  
15

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Hasičská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v délce cca 3,1 bm v rámci stavby pod
názvem „VVVO Objekt ELVAC a.s.“, pod povrchem části pozemku p.p.č. 258/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 258/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění vodovodní přípojky v délce cca 3,1 bm v rámci stavby
pod názvem „VVVO Objekt ELVAC a.s.“, ve prospěch nemovité věci – pozemku p.p.č. 278/21 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Hrabůvka, která je ve vlastnictví společnosti ELVAC a.s., IČ: 258 33
812, se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za
každý i započatý bm vodovodní přípojky  

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2018 uzavřít s vlastníkem pozemku p.p.č. 278/21
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Hrabůvka, společností ELVAC a.s., IČ: 258 33 812, se
sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3844/93  
16

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním zemní kabelové přípojky NN a 1 ks pojistkové skříně v pilíři v rámci
stavby „Ostrava 1986/1, Pařík, příp. NNk" v předpokládané délce cca 25 bm pod povrchem částí pozemků
p.p.č. 654/14 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/18 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 654/19
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. kpt. Vajdy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava – Jih
a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 654/14 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 654/18 ostatní plocha, ostatní komunikace a  p.p.č. 654/19 ostatní plocha, zeleň v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemní kabelové přípojky NN a 1 ks pojistkové skříně v pilíři v
rámci stavby „Ostrava 1986/1, Pařík, příp. NNk" v předpokládané délce cca 25 bm 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 zemní kabelové přípojky NN a 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH
za umístění 1 ks pojistkové skříně v pilíři

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování zemní kabelové přípojky NN a 1 ks pojistkové skříně v
pilíři na částech dotčených pozemků,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2018 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
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3845/93  
17

Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemků v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

vydává

a)  souhlasné stanovisko k nabytí pozemku p.p.č. 941/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55
m² v k.ú. Hrabůvka a pozemků p.p.č. 439/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 1649 m²,  p.p.č. 455/86 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 661 m² a p.p.č. 695/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m²,
vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, do vlastnictví statutárního města Ostravy a jejich následnému svěření
městskému obvodu Ostrava-Jih

b)  souhlasné stanovisko k nabytí pozemku p.p.č. 963 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7484
m² v k.ú. Hrabůvka a pozemku p.p.č. 9/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m² v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, do vlastnictví statutárního města Ostravy, ale nesouhlasí s jejich svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

c) nesouhlasné stanovisko k nabytí pozemků p.p.č. 241/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 5094 m² a p.p.č.
455/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 4257 m², vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, do vlastnictví statutárního
města Ostravy

3846/93  
18

Ukončení nájmu parkovacího stání v parkovacím objektu dohodou a pronájem parkovacího stání
č. 26 v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana v k.ú. Dubina u Ostravy se slevou

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Nájemní smlouvu č. 8/014/172/16 ze dne 11. 7. 2016, uzavřenou s paní T. K., bytem Fr. Formana, 
Ostrava-Dubina, na nájem parkovacího stání č. 02 v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana,
umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1705 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, užívaného jako parkovací stání, dohodou ke dni 15. 12.
2016
rozhodla

pronajmout paní T. K., bytem Fr. Formana, Ostrava-Dubina parkovacího stání č. 26 v podzemním podlaží
parkovacího objektu PO 01 na ul. Františka Formana, garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č.
110/58 o výměře 1705 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 800
Kč měsíčně včetně DPH a poskytnout 50% slevu ze sjednaného nájemného po dobu držení platného
průkazu ZTP/P

3847/93  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit Nájemní smlouvu č. 7/014/54/16/Šim ze dne 1. 3. 2016, uzavřenou s panem K. J., bytem B.
Václavka, Ostrava-Bělský Les, na nájem parkovacího stání č. 41/2 v parkovacím objektu PO 41 na ul.
Bedřicha Václavka, umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku
parc.č. 177 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1104 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dohodou ke dni 15. 12. 2016

2) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 2/r/014/505/02 ze dne 17.4.2002 ve
znění dodatků, uzavřenou s panem J. K., bytem A. Gavlase, Ostrava-Dubina, na nájem parkovacího stání č.
36 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, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,
dohodou ke dni 31. 12. 2016

3) ukončit Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 51/78/04/2013 ze dne 6.5.2013 ve znění
dodatku, uzavřenou s Internet Holding, s.r.o., se sídlem Na lysinách 457/20, Hodkovičky, Praha 4, na nájem
parkovacího stání č. 78 v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka, umístěném v nadzemním
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. 12. 2016

a 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 parkovacího stání č. 41/2 v parkovacím objektu PO 42 na ul. Bedřicha Václavka,
umístěném v podzemním podlaží stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1104 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního
motorového vozidla na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného 690
Kč měsíčně včetně DPH od 1.1.2017

2) o záměru pronajmout parkovací stání č. 36 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 690
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Kč měsíčně včetně DPH od 1.1.2017

3) o záměru pronajmout parkovací stání č. 78 v parkovacím objektu PO 51 na ul. Ladislava Hosáka,
umístěném v nadzemní 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 690 Kč měsíčně
včetně DPH od 1.1.2017

3848/93  
20

Výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru – kryté stání a záměr pronájmu parkovacího
stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – kryté stání č. 33/74/04/2015 ze dne 22. 6. 2015 ve
znění dodatku, uzavřenou s panem J. G., bytem Vl. Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, na nájem parkovacího
stání č. 74 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
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu „Výpovědi z nájmu“ ve znění přílohy tohoto mareriálu
rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 74 v parkovacím objektu PO 33 na ul. Vlasty Vlasákové, umístěném
v nadzemní 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 690 Kč měsíčně
včetně DPH od 1.1.2017

3849/93  
21

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Hasičská

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 258/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m² v
k.ú. Hrabůvka, ulice Hasičská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání sjezdu k objektu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3850/93  
22

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru pronajmout pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih, pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou:

1) pozemek p.č.st. 2610, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
2) pozemek p.č.st. 2613, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3) ½ pozemku p.č.st. 2959/8, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova
4) část pozemku p.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 9,18 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/38246 příslušejícího k jednotce 12/389 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
5) část pozemku p.č.st. 2965/1, zast. pl. o výměře 8,68 m2 (celková výměra 226 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/38246 příslušejícího k jednotce 12/390 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
6) část pozemku p.č.st. 2981/1, zast. pl. o výměře 9,73 m2 (celková výměra 246 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/39280 příslušejícího k jednotce 1/27 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

3851/93  
23

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (1)

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p.č. st. 6299 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

3852/93  
24

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku p.č. st. 6295 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Při Hůře", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
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dobou.

3853/93  
25

Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru vypůjčit část pozemku parc.č. 793/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 3,24 m2 (1,8 m x 1,8 m) v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění venkovní nájezdové rampy pro tělesně postižené, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

3854/93  
26

Záměr změny nájemních smluv pronájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvy, uzavřené se Stavebním bytovým družstvem Nová huť, se sídlem
na ul. Hýlova 26/40, Ostrava-Výškovice, IČ 000 50 831, kde předmětem změny bude snížení výměry
pronajatých pozemků:

1)pozemek p.č.st. 2965/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, nájemní smlouva č.
7/014/568/09 o nájmu nemovitosti ve znění dodatku č. 1, snížení výměry z 132,96 m2 na 123,77 m2

2)pozemek p.č.st. 2981/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, nájemní smlouva č.
7/014/575/09 o nájmu nemovitosti ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, snížení výměry z 196,67 m2 na
186,94 m2

3855/93  
27

Změna smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká – rozšíření restaurační
zahrádky

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností Startronic - luna s.r.o., IČ 27846741, se sídlem Ostrava - Kunčice, Truhlářská 710/2A,
PSČ 71900, Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 7/014/238/15/Ulr. ze dne 14.12.2015 ve znění přílohy
tohoto materiálu, na základě kterého se upravuje předmět nájmu tak, že se pronajímá část pozemku p.p.č.
4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem umístění a
provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou

3856/93  
28

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka, ČEZ Distribuce, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku  p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih za
účelem uložení kabelové přípojky NN 0,4  kV a přípojkové skříně, v celkové délce 26 bm ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, Děčín
IV-Podmokly, za celkovou úplatu 14.000 Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost  povinného strpět
umístění, užívání a provozování kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně, a to vše v rozsahu
vyznačeném geometrickým plánem č. 1433-741/2015.
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

3857/93  
29

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací městského obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace v celkové hodnotě Kč 183 750,00 a Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace  v celkové hodnotě Kč 104 685,00,  jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih dle předloženého návrhu.
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

3858/93  
30

Návrh na vyřazení odcizeného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu
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rozhodla

o vyřazení odcizeného majetku z inventarizace Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova
36A, příspěvkové organizace  v celkové hodnotě Kč 18 840,00 dle předloženého návrhu

3859/93  
31

Oznámení  o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 3A,
příspěvkové oranizace, které je v souladu s § 24 odst.2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

3860/93  
32

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2016.

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2016.

3861/93  
33

Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Červený, bílý, modrý: dialog polsko-
český" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Rada městského obvodu

souhlasí

se zahájením přípravy a podáním žádosti o podporu pro projekt "Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český"
ke spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout podat žádost o podporu pro projekt "Červený,
bílý, modrý: dialog polsko-český" ke spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR-Polsko
souhlasí

souhlasí s návrhem Dohody o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká republika – Polsko uvedené v příloze č. 1
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu
typu A realizovaném z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko uvedenou v příloze č. 1
ukládá

odb.strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
Zajistit veškeré úkony související s podáním žádosti o podporu
Termín: 16. 01. 2017

3862/93  
34

Souhlas s podáním žádosti o podporu  Mateřské  školy  Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace  u  projektu  "MŠ Adamusova 7, Ostrava,"  financovaný  z rozpočtu
MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o podporu  Mateřské školy  Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace  u
projektu  "MŠ Adamusova 7, Ostrava,"  financovaný  z rozpočtu MŠMT, který bude  předložen do Výzvy č.
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -  Šablony pro MŠ a ZŠ I,  v
Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

3863/93  
35

Souhlas s přijetím daru pro  příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace -  finanční dar ve výši Kč 224 550,00 a Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizace - finanční dar ve výši Kč 25 000,00 dle důvodové zprávy

3864/93  
36

Souhlas se zapojením  Základní školy  Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace do projektu "Inkluze na ZŠ Provaznická,"  financovaný  z rozpočtu MŠMT

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením   Základní školy  Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace do projektu

12 z 26



"Inkluze na ZŠ Provaznická,"  financovaný  z rozpočtu MŠMT, který bude  předložen do výzvy č. 02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -  Šablony pro MŠ a ZŠ I,  v Operačním
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

3865/93  
37

Souhlas se zapojením do projektu  "Počítačová učebna na ZŠ Formana" Základní škole  Ostrava -
Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

a souhlasí

se zapojením Základní školy Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizace do projektu
"Počítačová učebna na ZŠ Formana 45"
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fische MAP

3866/93  
38

Souhlas se zapojením do projektů  Základní škole  Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

a souhlasí

se zapojením Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace do projektu
"Vybudování digitální jazykové učebny na ZŠ Krestova 36A"  v rámci 47. výzvy IROPU
a souhlasí

se zapojením Základní školy Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace do projektu
"Modernizace počítačových učeben ZŠ Krestova 36A"  v rámci 47. výzvy IROPU
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu projektové fische MAP

3867/93  
39

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
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

3868/93  
40

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- pí V. M., za pronájem bytu č. 7 na ul. Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.131 Kč za
nájemné,
- p. J. M., za pronájem bytu č. 71 na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.022 Kč za nájemné,
- pí Z. G., za pronájem bytu č. 2 na ul. Svornosti 2320/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 92 Kč za nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2015,
- p. M. S., za pronájem bytu č. 36 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.050 Kč za nájemné
a ve výši 7.914 Kč za pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 2.100 Kč za nedoplatek vyúčtování
služeb za rok 2015,
- p. K. N., za pronájem bytu č. 4 na ul. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.028 Kč za nájemné a
ve výši 12.629 Kč za pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 4.112 Kč za nedoplatek vyúčtování
služeb za rok 2015,
- pí H. Š., za pronájem bytu č. 3 na ul. Zlepšovatelů 570/42, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 5.994 Kč za
pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 2.405 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2014 a 2015,
- p. P. F., za pronájem bytu č. 44 na ul. Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, ve výši 5.699 Kč za
pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 2.104 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2014 a 2015,
- pí A. S., za pronájem bytu č. 42 na ul. Horymírova 3063/123, Ostrava-Zábřeh, ve výši 2.218 Kč za
pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 3.355 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015,
- pí V. S., za pronájem bytu č. 10 na ul. Odborářská 676/70, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.871 Kč za
nájemné a ve výši 659 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 a ve výši 3.396 Kč za pohledávku z
titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 921 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015,
- pí A. H., za pronájem bytu č. 62 na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, ve výši 550 Kč za nájemné a ve
výši 2.633 Kč za pohledávku z titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 345 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za
rok 2014 a ve výši 1.285 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015,

dle důvodové zprávy

3869/93  
41

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla
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I.

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

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 47
D. R., Jiskřiček

Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 56
Ing. F. A., V. Košaře

V. Vlasákové 4, 1+3, standard, č. b. 6
Š. L., V. Vlasákové a Š. D., Lúčna, Vranov nad Topľou

Výškovická 186, 1+3, standard, č. b. 4
B. K., A. Gavlase

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 9
O. E., 28. října, O.-Mar. Hory a R. S., Nám. B. Němcové, O.-Poruba

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

Ing. F. A., V. Košaře 3, č. b. 13
rozhodla

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

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou,a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Markova 16, 1+3, standard, č. b. 23
S. L., V. Huga, O.-Hrabová
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.

o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Jubilejní 51, 0+1, standard, č. b. 5
V. J., Holasova

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

3870/93  
42

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

podle ustanovení § 2275 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o neudělení
souhlasu k podnájmu bytu č. 7 nacházejícím se v 1. nadzemním podlaží, který je součástí stavby - objektu
k bydlení s číslem popisným 275 v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana
55, obec Ostrava jeho výlučnému nájemci p. R. H., bytem Františka Formana, Ostrava-Dubina,
zastoupenému zmocněncem p. S. H., bytem Josefa Brabce, Ostrava-Moravská Ostrava, na základě Plné
moci ze dne 21.02.2007, dle důvodové zprávy

3871/93  
43

Pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc. bydlení, pronájem bytu zvláštního určení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti
smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy

Čujkovova 31/1719, 0+1, standard, č. b. 22
K. J., Čujkovova 

II.
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o pronájmu bytu zvláštního určení na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Horymírova 125, č. b. 1
N. Š., Klimkovice

Horymírova 125, č. b. 11
V. P., Klimkovická 55, Ostrava- Poruba

Horymírova 125, č. b. 28
B. J., Korunní, Ostrava-Mar. Hory

Horymírova 125, č. b. 40
O. T., Horní 3  

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J.,  Horymírova

Horymírova 125, č. b. 79
D. M., Výstavní, Ostrava-Mor. Ostrava

Horymírova 125, č. b. 88
S. M., Frýdecká, Šenov u  Ostravy

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova  

Horymírova 123, č. b. 9
J. M., Jirská, Ostrava-Přívoz

3872/93  
44

Pronájem garáže č. 2 na ul. Provaznická 1647/32, Ostrava-Hrabůvka a garáže č. 7 na ul.
Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu:
I.     garáže č. 2 v obytném domě č. p. 1647, na ulici Provaznická č. or. 32 v Ostravě-Hrabůvce, který je
součástí pozemku parc. č. st. 2225 v katastrálním území Hrabůvka, panu J. F., bytem Horní 3, 700 30
 Ostrava-Hrabůvka, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a měsíčním nájmem ve výši 1.300 Kč
vč. DPH,

II.    garáže č. 7 v objektu k bydlení č. p. 1715 na ulici Čujkovova č. or. 23 v Ostravě-Zábřehu, který je
součástí pozemku parc. č. st. 2077 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, panu K. H., bytem
Rodimcevova, 700 30  Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a měsíčním
nájmem ve výši 1.000 Kč vč. DPH,

dle důvodové zprávy,

a
zmocňuje

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

3873/93  
45

Revokace usnesení č. 3489/86 ze dne 13.10.2016, zveřejnění záměru na pronájem prostor na ul.
Horní 81, O.-Dubina

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 3489/86 ze dne 13.10.2016
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor o výměře 1 m2 v přízemí objektu Sportovního centra
Dubina, v budově č. p. 287 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 71/142 v k.ú.
Dubina u Ostravy, na ul. Horní č. o. 81, Ostrava-Dubina, za účelem umístění kávového automatu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 400 Kč/měsíc bez DPH,
dle důvodové zprávy.

3874/93  
46

Souhlas s podnájmem části prostor v objektu na ul. Mjr. Nováka 34, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

udělit souhlas s podnájmem části prostor, a to společenské místnosti a kanceláře v I. nadzemním podlaží
 pavilonu "B" o celkové výměře 70,23 m2, v objektu č. p. 1455, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, který je součástí pozemku parc. č. st. 1303 v k.ú Hrabůvka, na ul.
Mjr. Nováka č. o. 34, Ostrava-Hrabůvka, pro společnost AKADEMIA CZ, s.r.o., IČ: 28648714, se sídlem

15 z 26



Dokoupilova 107/3, Ostrava-Stará Bělá, a to za stejných podmínek a maximálně po dobu trvání nájemního
vztahu s nájemcem předmětných prostor spolku ČMELÁČEK z.s., IČ: 01668633, se sídlem Mjr. Nováka
1455/34, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy.

3875/93  
47

Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina č. p. 287, který je součástí pozemku parc. č.
71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, na ulici Horní č. o. 81, Ostrava-Dubina, ve dnech 24.12.2016 - 26.12.2016
a 31.12.2016 - 01.01.2017, dle důvodové zprávy

3876/93  
48

Ujednání o ceně na dodávku tepelné energie pro nebytové objekty

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s "Ujednáním o ceně tepla" na rok 2017 ke smlouvě č. 70010 ze dne 19.07.2005 mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s., Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410 a odběratelem SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a
nosného média do nebytových prostorů v objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih,
včetně měsíčních zálohových plateb prostřednictvím platebního kalendáře záloh, s účinností od 1.1.2017 a s
aktualizovaným seznamem odběrných míst pro rok 2017.

2) s "Ujednáním o ceně tepla" na rok 2017 ke smlouvě č. 52656 ze dne 09.03.2006 mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s., Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410 a odběratelem SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a
nosného média do objektů Centrální spisovna Ostrava - Jih a Kryté sportoviště Ostrava - Dubina, které jsou
ve vlastnictví  SMO, městského obvodu Ostrava - Jih, včetně měsíčních zálohových plateb prostřednictvím
dohody o poskytování záloh na odběr tepelné energie, s účinností od 1.1.2017

dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu "Ujednání o ceně tepla" pro nebytové prostory v
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih a "Ujednání o ceně tepla" pro Centrální
spisovnu Ostrava - Jih a Kryté sportoviště Ostrava - Dubina včetně zálohových platebních kalendářů a
aktualizovaného seznamu odběrných míst tepelné energie pro rok 2017.

3877/93  
49

Ujednání o ceně na dodávku tepelné energie pro obytné domy ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava -
Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s Ujednáním o ceně tepla na rok 2017 ke smlouvě č. 70495 ze dne 3.9.2004 mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s., Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, IČ 45193410 a odběratelem SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a
nosného média do bytových domů ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční
zálohové platby prostřednictvím platebního kalendáře záloh s účinnosti od 1.1.2017.

2) s Ujednáním o ceně tepla na rok 2017 ke smlouvě č. 70353 ze dne 23.7.2009 mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s., Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, IČ 45193410 a odběratelem SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a
nosného média do bytových domů ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční
zálohové platby prostřednictvím platebního kalendáře záloh s účinnosti od 1.1.2017.

3)  s Ujednáním o ceně tepla na rok 2017 ke smlouvě č. 12466 ze dne 1.9.2011 mezi společností Veolia
Energie ČR, a.s., Moravská Ostrava, 28.října 3337/7, IČ 45193410 a odběratelem SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a
nosného média do bytových domů ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční
zálohové platby prostřednictvím platebního kalendáře záloh s účinnosti od 1.1.2017 a diagramu na dodávku
a odběr tepla pro objekty Pavlovova 67 a Pavlovova 71

dle důvodové zprávy.

zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu "Ujednání o ceně" tepla pro bytové domy,
včetně zálohových platebních kalendářů, diagramu na dodávku a odběr tepla, aktuálního seznamu
odběrných míst.

3878/93  
50

Ukončení nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

K. V., Zlepšovatelů 54/576, č. b. 5
P. V., Čujkovova 9/1709, č. b. 7
D. M., Jubilejní 64/360, č. b. 4  

II.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, dle důvodové zprávy

Jiskřiček 12/2214, č. b. 2
Č. I.,

3879/93  
51

Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v bytovém domě č. p. 330, který je součástí pozemku
parc.č. st. 271 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Závodní č. o. 49a, Ostrava-Hrabůvka, panu Patriku Lukáčovi, IČ:
68160984, se sídlem Jaromíra Matuška 55/13, Ostrava-Dubina,

II. o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru o výměře 86,30 m2 v bytovém domě ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č. p. 330, který je
součástí pozemku parc.č. st. 271 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Závodní č. o. 49a, Ostrava-Hrabůvka, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výši nájemného 713 Kč/m2/rok, bez určení účelu
užívání za podmínky, že v prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a
n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou provozovány činnosti, které jsou v rozporu s
běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami a činnosti s erotickým podtextem, dle důvodové zprávy

3880/93  
52

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Abramovova 1591/16, 1+3, standard, č. b. 2
L. M., Abramovova, Ostrava-Zábřeh

Jugoslávská 2777/20, 1+3, standard, č. b. 24
V. P., Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh

Pavlovova 1626/67, 1+1, standard, č. b. 15
M. N., Pavlovova, Ostrava-Zábřeh

3881/93  
53

Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu pro rok
2017

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout peněžité plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu pro rok 2017 dle
předloženého návrhu

3882/93  
54

Změny v komisích rady městského obvodu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rezignaci Ing. Marka Horečky na členství v komisi pro strategický rozvoj, životní prostředí, výstavbu a
architekturu
odvolává

- Ing. Lenku Schreiberovou z členství v komisi sociální ke dni 31. 12. 2016
- Petra Takáče z členství v komisi ekonomické a investiční ke dni 31. 12. 2016
jmenuje

- Ing. Lenku Schreiberovou členkou komise pro strategický rozvoj, životní prostředí, výstavbu a
architekturu s účinností od 8. 12. 2016
-  Petra Takáče členem komise sociální s účinností od 1. 1. 2017
- Ing. Vítězslava Sliže členem komise ekonomické a investiční s účinností od 1. 1. 2017

3883/93  
55P

Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 1

Rada městského obvodu
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rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0804/2016/INV na veřejnou zakázku
"Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem SV UNIPS s.r.o., IČ
48391204, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 108 085,28 Kč bez DPH na částku 8
988 198,28 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu
neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací a mění se termín dokončení prací a
dodávek dle čl. II. odst.1: do 125 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 k SoD agendové číslo
S/804/2016/INV
Termín: 20. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 k SoD agendové číslo S//804/2016/INV na výše uvedenou zakázku
Termín: 15. 12. 2016

3884/93  
56P

Veřejná zakázka  ,,Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444,
Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

skutečnosti k uplatnění smluvní pokuty zhotoviteli, společnosti TURČINA s.r.o., IČ: 25886550  dle smlouvy o
dílo č. S/0761/2016/OBH ze dne 18.7.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016  na realizaci veřejné zakázky
,,Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh" dle důvodové
zprávy
rozhodla

uplatnit smluvní pokutu ve výši 44 168,00 Kč dle smlouvy o dílo č. č. S/0761/2016/OBH ze dne 18.7.2016
a Dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016 na realizaci veřejné zakázky ,,Oprava střechy objektu na ul. P. Lumumby
č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh"  vůči zhotoviteli, společnosti TURČINA s.r.o., IČ: 25886550, se
sídlem Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
uplatnit smluvní pokutu vůči zhotoviteli, společnosti TURČINA s.r.o., IČ: 25886550, se sídlem Budovatelů
771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Termín: 31. 01. 2017

3885/93  
57P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 144.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště ul. Krylovova a Čujkovova" 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 144.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 30. 03. 2017

3886/93  
58P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 115.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště ul. Lužická, ul. Výškovická a ul. 29. dubna" 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 115.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 30. 03. 2017

3887/93  
59P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Volgogradská"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 142.16 pracování projektové dokumentace na "Parkoviště
Volgogradská" 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 142.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 30. 03. 2017

3888/93  
60P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování
projektové dokumentace na "Parkoviště Za Školou a Horymírova"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 141.16 Zpracování projektové dokumentace na
"Parkoviště Za Školou a Horymírova" 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. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
5. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 141.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 30. 03. 2017

3889/93  
61P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější 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" a o uzavření rámcové smlouvy u jednotlivé
dílčí části této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem:

u 1. dílčí části - zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech:
- EV - servis s. r. o., se sídlem Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 60318457, za paušální
cenu za zajištění nepřetržité havarijní služby Kč 1,00 Kč bez DPH měsíčně za bytovou jednotku, za
hodinovou zúčtovací sazbu 275,00 Kč bez DPH za práci při výjezdu (viz odst. 1 čl. III. přiloženého návrhu
smlouvy) a za max. dobu dojezdu k zásahu na místo havárie 110 minut (viz odst. 6. čl. II. přiloženého
návrhu smlouvy)

u 2. dílčí části - zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v nebytových
objektech:
- EV - servis s. r. o., se sídlem Klimkovická 58/30, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 60318457, za paušální

20 z 26



cenu za zajištění nepřetržité havarijní služby Kč 1,00 Kč bez DPH měsíčně za nebytový objekt, za hodinovou
zúčtovací sazbu 275,00 Kč bez DPH za práci při výjezdu (viz odst. 1 čl. III. přiloženého návrhu smlouvy) a
za max. dobu dojezdu k zásahu na místo havárie 110 minut (viz odst. 6. čl. II. přiloženého návrhu
smlouvy)
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrhy rámcových smluv  u jednotlivých dílčích částí této veřejné zakázky k podpisu starostovi
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 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"
Termín: 28. 02. 2017
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrhy rámcových smluv s vybraným dodavatelem na realizaci dílčích částí této podlimitní veřejné
zakázky 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"
Termín: 30. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrhy rámcových smluv s vybraným dodavatelem na realizaci dílčích částí této podlimitní veřejné
zakázky  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"
Termín: 06. 01. 2017

3890/93  
62P

Výběr nejvhodnější nabídky  - "Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 – 2018" VZ 51.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku VZ 51.16 "Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých
ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 – 2018 " o uzavření smlouvy na zajištění celoroční
údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch :
- pro I. dílčí část - lokalita Zábřeh:
VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921, se sídlem: Pavlovova 3048/40, PSČ 700 30 Ostrava – Zábřeh,
s celkovou nabídkovou cenou 11.342.501,70 Kč bez DPH,

- pro II. dílčí část - lokalita Zábřeh - Pískové doly:
Marius Pedersen a. s., IČ: 42194920, se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, s celkovou
nabídkovou cenou 10.399.354,80 Kč bez DPH,

- pro III. dílčí část - lokalita Výškovice:
Společnost pro údržbu zeleně, zastoupena AHOS CZ, s. r. o., IČ: 26796481 se sídlem: Pustkovecká 64/47,
708 00 Ostrava, s celkovou nabídkovou cenou 6.255.273,60 Kč bez DPH,

- pro IV. dílčí část - lokalita Hrabůvka:
Společnost pro údržbu zeleně, zastoupena AHOS CZ, s. r. o., IČ: 26796481 se sídlem: Pustkovecká 64/47,
708 00 Ostrava, s celkovou nabídkovou cenou 15.079.770,00 Kč bez DPH,

- pro V. dílčí část - lokalita Dubina a Bělský les:
Společnost pro údržbu zeleně, zastoupena AHOS CZ, s. r. o., IČ: 26796481 se sídlem: Pustkovecká 64/47,
708 00 Ostrava, s celkovou nabídkovou cenou 6.330.004,20 Kč bez DPH.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smluv o zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch k podpisu
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na
služby VZ 51.16
Termín: 12. 01. 2017
Ing. et Ing. Jindřichu Haverlandovi, Ph.D., vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smluv o zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch s vybraným
uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky VZ 51.16 "Celoroční údržba veřejných a vyhrazených
travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 – 2018".
Termín: 16. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrhy smluv o zajištění celoroční údržby veřejných a vyhrazených travnatých ploch dílo s
vybraným uchazečem na realizaci nadlimitní veřejné zakázky VZ 51.16 "Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 – 2018"
Termín: 23. 12. 2016

3891/93  
63

Poskytnutí návratné finanční výpomoci  Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizaci na předfinancování mikroprojektů

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52,
příspěvkové organizaci ve výši 200 000,- Kč a návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole
 Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci ve výši 200 000,- Kč, na předfinancování
mikroprojektů v Euroregionu Silesia
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zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv o návratné finanční výpomoci

3892/93  
64

Zmocnění odboru sociální péče k uzavíraní smluv o výpůjčce jídlonosičů

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 5139/99 zde dne 15.5.2014 o svěření působnosti rozhodovat o uzavíraní smluv o výpůjčce,
jejichž předmětem je výpůjčka jídlonosičů pro potřeby výkonu pečovatelské služby, odboru sociální péče
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým byla zmocněna vedoucí odboru sociální péče Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, Bc. Lenka Podolinská, k podpisu těchto smluv, a to s účinností od
8.12.2016.
zmocňuje

vedoucí odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih k uzavíraní smluv o výpůjčce jídlonosičů
a k podpisu těchto smluv za městský obvod, a to s účinností od 8.12.2016 dle důvodové zprávy

3893/93  
65

Pronájem nebytových prostor na ul. Tlapákova 17A, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

I.o pronájmu prostor o výměře 394,44 m2 v budově ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 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. 17 A,  Ostrava-Hrabůvka, spolku Český svaz Wa-te jitsu
do a bojových umění z.s., IČ: 66180929, se sídlem Lidická 114/9, Ostrava-Vítkovice, za účelem zajištění
sportovních aktivit pro děti, mládež a seniory, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5 let, s
tříměsíční výpovědní dobou,
II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se spolkem Český svaz Wa-te jitsu do a bojových umění
z.s., IČ: 66180929, se sídlem Lidická 114/9, Ostrava-Vítkovice, z důvodu vyřizování změny účelu užívání,
dle důvodové zprávy

3894/93  
66

Žádost o uzavření splátkového kalendáře - Radka Novobilská

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít splátkový kalendář s paní Radkou Novobilskou, se sídlem Závodní 924/39, 700 30  Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 44735294, nájemcem nebytových prostor  v budově č. p. 1492 stavba občanské
vybavenosti, na ulici Horní č. o. 55, Ostrava-Hrabůvka, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 v k. ú.
Hrabůvka, na úhradu dlužného nájemného, dlužných služeb spojených s nájmem a dlužných nedoplatků
vyúčtování služeb za rok 2015 v celkové výši 292 617 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 17
500 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 12 617 Kč,

dle důvodové zprávy s úpravou.

3895/93  
67

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 799/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby chodníku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3896/93  
68

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny

Rada městského obvodu

souhlasí

s kácením 1 ks jerlínu japonského (Sophora japonica) rostoucího na p.č. 654/30 k. ú. Zábřeh n. Odrou, na
kterou se vztahuje povinnost vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, v rámci
stavby " Polyfunkční dům Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh, výstavba rampy pro bezbariérový vstup" pro
investora stavby REGOS M, spol. s r.o.

a zplnomocňuje

REGOS M,spol. s r.o., IČ 619 42 979, se sídlem Čujkovova 1736/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  k zastupování
Statutárního města Ostravy  - Městského obvodu Ostrava-Jih, ve správních řízeních před správním orgánem
ve věci týkající se kácení výše uvedené dřeviny dle zákona 114/1992 Sb., v rámci stavby "Polyfunkční dům
Čujkovova 30,Ostrava-Zábřeh" . Za dřevinu bude určena náhradní výsadba výrokem rozhodnutí.

3897/93  
69

Výpůjčka části fasády objektu na ul. V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o výpůjčce části čelní plochy fasády na budově č.p. 2948, objekt občanské vybavenosti, nacházející se na

22 z 26



ulici V Zálomu č. o. 1, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st. 4591 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, za účelem umístění informačního banneru o rozměru  2,5 m x 1 m nájemci: Sbor Křesťanské
společenství Ostrava,  IČ: 73631191, se sídlem Hornická 2675/50, 702 00 Ostrava, a to na dobu od 6. 12.
2016 od 10:00 hod. do 27. 12. 2016 do 20:00 hod.,

dle důvodové zprávy.

3898/93  
70

Návrh rozpočtového opatření č. 34/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-.Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

a) změnu závazného ukazatele p.o. Technické služby Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 847 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 847 tis. Kč

2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6123 o 968 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 6351 o 968 tis. Kč

3)
- snižují běžné výdaje ORJ 14,  § 3399, pol. 5194 o 30 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 14,  § 6112, pol. 5194 o 30 tis. Kč

3899/93  
71P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Rekonstrukce bytu č. 4,
Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka"  VZ 161.16

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 u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ
161.16 "Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy s vybraným
účastníkem: Daniel Keklak,  se sídlem 735 14 Orlová - Lutyně, Masarykova třída 948, IČ: 03341615 za
nabídkovou cenu 422.697,68 Kč bez DPH a lhůtou realizace  40 kalendářních dnů,
a jako druhým v pořadí s účastníkem: Zdeněk Hybner, se sídlem 708 00 Ostrava - Poruba, Kosmická
1723/2, IČ: 15495809 za nabídkovou cenu 465.057,87 Kč bez DPH a lhůtou realizace  40 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo k VZ 161.16 "Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 22. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu o dílo s vybraným účastníkem k VZ 161.16 "Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže 507/12,
Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 16. 01. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 161.16 "Rekonstrukce bytu č. 4, Mládeže 507/12, Ostrava-
Hrabůvka".
Termín: 01. 02. 2017

3900/93  
72P

Zrušení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 109.16 Dodávka 5 ks samojízdných
sekaček se sběrem pokosené trávy

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zápisu o prvním jednání hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 109.16 "Dodávka 5 ks samojízdných
sekaček se sběrem pokosené trávy" dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony ke zrušení této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 109.16
"Dodávka 5 ks samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy"
Termín: 16. 12. 2016

3901/93  
73P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  -"Modernizace
vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“ VZ 147.16

Rada městského obvodu

rozhodla

uveřejnit na profilu zadavatele výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky  VZ
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147.16 "Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih“ dle § 36 zákona č.
134/2016 Sb., 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, a dokumentu "Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období
2014-2020", 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. Věra Válková, místostarostka obvodu
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3.  Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka 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. 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. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 147.16 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 24. 04. 2017
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