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Přehled usnesení 52. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 1. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1959/52 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1960/52 2. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1961/52 3. Nové Podmínky České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku a
Podmínky České národní banky pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví od 1. února 2016 (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1962/52 4. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1963/52 5. Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
(RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1964/52 6. Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1965/52 7. Stanovisko k připravovanému návrhu obecně závazné vyhlášky o podmínkách pro spalování suchého
rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění (Ing Otakar Šimík, člen rady)

1966/52 8. Žádost o schválení investičního záměru realizace akce "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v
Ostravě-Zábřehu" (Věra Válková, místostarostka)

1967/52 9. Přerušení prací na stavbě "Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu" (Věra Válková,
místostarostka)

1968/52 10. Odpověď na opakovaný podnět dle ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (Věra Válková, místostarostka)

1969/52 11. projednání podnětu dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Věra Válková, místostarostka)

1970/52 12. Návrh Statutární město Ostrava, Obecně závazná vyhláška č.:  /2015 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1971/52 13. Navýšení hodnoty předaného hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1972/52 14. Souhlas s přijetím daru pro Mateřskou školu Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkovou organizaci
zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1973/52 15. Stanovisko zřizovatele k rozšíření výuky v cizím jazyce u Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1974/52 16. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1975/52 17. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1976/52 18. Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2016 (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1977/52 19. Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1978/52 20. Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. V Poli (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1979/52 21. Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1980/52 22. Revokace části usnesení  č.1503/40 ze dne 8.10.2015 o pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú.
Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1981/52 23. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Zábřeh nad Odrou- UPC Česká republika, s.r.o.
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1982/52 24. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Smirnovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1983/52 25. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1984/52 26. Ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Ruská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1985/52 27. Výpůjčka pozemků p.p.č. 303/40, p.p.č. 303/43 a st.p.č. 2025 v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1986/52 28. Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6014 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m², v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita "Korýtko" (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1987/52 29. Zřízení věcného břemene - služebnosti  v k.ú. Zábřeh nad Odrou - ČEZ Distribuce, a.s. (1) (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1988/52 30. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s. (2) (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1989/52 31. Zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou - Biharyiová s.r.o.
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1990/52 32. Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka- RWE GasNet, s.r.o. (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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1991/52 33. Zřízení věcného břemene – služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou - S. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1992/52 34. Prominutí části nájemného za pronájem prostor - objekt tělocvičny na ul.29. dubna 33, Ostrava-Výškovice
(Markéta Langrová, člen rady)

1993/52 35. Pronájem prostor v bytovém domě na ul. Čujkovova 3, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

1994/52 36. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (Markéta Langrová, člen rady)

1995/52 37. Snížení nájemného za  prostory v objektu na ul. Tlapákova 1296/11 v Ostravě - Hrabůvce (Markéta
Langrová, člen rady)

1996/52 38. Souhlas s podnájmem a umístěním sídla spolku v objektu na ul. Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích
(Markéta Langrová, člen rady)

1997/52 39. Stavební úpravy  v pavilónu C, na ul. Mjr.Nováka č.pop.1455 / č.or. 34, Ostrava-Hrabůka (Markéta
Langrová, člen rady)

1998/52 40. Ukončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

1999/52 41. Ukončení pronájmu části prostor v objektu č.p. 3054 na ul. Horymírova č.or. 121 (Markéta Langrová, člen
rady)

2000/52 42. Ukončení pronájmu prostor restaurační zahrádky v k.ú. Dubina u Ostravy (Markéta Langrová, člen rady)

2001/52 43. Ukončení smluv o dílo na zajištění servisu osobních výtahů (Markéta Langrová, člen rady)

2002/52 44. Uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti v DaBF (Markéta Langrová, člen rady)

2003/52 45. Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

2004/52 46. Zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garáže č. 8 v bytovém domě na ul. Provaznická 32,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

2005/52 47. Žádosti o uzavření splátkového kalendáře (A. K., I. Č., I. F., M. D.) (Markéta Langrová, člen rady)

2006/52 48. Dodatek č. 1 na změnu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a právu provést stavbu č. 38/032/76/15 ze dne
23.06.2015 (Markéta Langrová, člen rady)

2007/52 49. Odpis pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

2008/52 50. Ujednání o ceně na dodávku tepelné energie pro obytné domy v majetku SMO, MOb Ostrava - Jih (Markéta
Langrová, člen rady)

2009/52 51. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Čirva s.r.o.) (Markéta Langrová, člen rady)

2010/52 52. Odpisový plán m.o. Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2011/52 53P. Změna příplatku za vedení řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2012/52 55P. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Tonery originál 2016" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

2013/52 56P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V.
Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

2014/52 57P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2015/52 58. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Markéta Langrová, člen rady)

2016/52 59. Poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady)

2017/52 60. Návrh licenční smlouva Polar 2016 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

2018/52 61P. Změna osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

2019/52 62P. Dodávky  "Stolní počítače 2016" postupem v rámci Systému sdruženého nákupu provozovaného společností
eCentre, a.s. (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2020/52 63P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování PD pro vybudování pěti
nových dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2021/52 64P. Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů ) Oprava chodníku v
MO Ostrava-jih IV. Etapa (Volgogradská) (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2022/52 65P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předp.) - Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského
obvodu Ostrava-Jih” (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2023/52 OR Změny v komisích rady městského obvodu (Věra Válková, místostarostka)

nepřijato 54P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za IV.
čtvrtletí r. 2015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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1959/52  
1

Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 446 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 7 587 tis. Kč
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 4137 o 7 888 tis. Kč
- snižuje financování na pol. 8115 o 145 tis. Kč (výsledek hospodaření rok 2014)

2)
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213 o 1 501 tis. Kč
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216 o 25 514 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1101 o 996 tis. Kč
- snižují převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, § 6330, pol. 4137 o 28 011 tis. Kč

1960/52  
2

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 710 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2015)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3141, pol. 5909 o 618 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 11, § 3141, pol. 5192 o 92 tis. Kč

1961/52  
3

Nové  Podmínky  České  národní  banky  pro  vedení  účtů  právnickým  osobám  a  provádění
platebního styku  a  Podmínky  České  národní  banky  pro používání  služby  ABO-K  internetové
bankovnictví od 1. února 2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

nové Podmínky České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku a
nové  Podmínky  České  národní  banky  pro  používání  služby  ABO-K internetové  bankovnictví,  které  jsou
vydány v souladu s ustanovením § 94 zákona č.  284/2009 Sb.,  o platebním styku,  ve znění  pozdějších
předpisů a smlouvou o běžném účtu, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu
schvaluje

návrh změny stávajících podmínek,  které jsou součástí  Smlouvy o běžném účtu č. 94-3112761/0710 pro
městský obvod Ostrava-Jih uzavřené mezi Českou národní bankou a statutárním městem Ostrava dne 18.
3. 2013 uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu, s účinností od 1. 2. 2016

1962/52  
4

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. 5
J.  H., trvale bytem Šeříková 622/30, Ostrava-Výškovice

1963/52  
5

Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-
Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 72, 0 + 2, I. kat., č. b. 10
Š. I., bytem Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 41

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 8
M. M., trv. bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, fakt. bytem Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 9

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 9
L. A., bytem Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 21

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 29
D.  J., bytem Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 49

about:blank

4 z 20 18.1.2016 16:23



Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 5
Š. M., bytem Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 39

1964/52  
6

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 17
K. J. a Č., bytem Bastlova 16, Ostrava-Zábřeh

1965/52  
7

Stanovisko k připravovanému návrhu obecně  závazné vyhlášky  o podmínkách pro spalování
suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění

Rada městského obvodu

navrhuje

1)    Řešit problematiku spalování suchého rostlinného materiálu na území formou obecně závazné vyhlášky
2)    Úplný zákaz spalování suchého rostlinného materiálu.

1966/52  
8

Žádost o schválení investičního záměru realizace akce "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na
hřbitově v Ostravě-Zábřehu"

Rada městského obvodu

schvaluje

investiční záměr realizace akce "Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"

1967/52  
9

Přerušení prací na stavbě "Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přerušení prací na stavbě "Oprava pravé kaple na hřbitově v Ostravě-Zábřehu"

1968/52  
10

Odpověď na opakovaný podnět dle ustanovení § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. J. N. dle ustanovení § 16 zákona o obcích
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit navrženou odpověď

1969/52  
11

projednání  podnětu  dle  §  16  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění
pozdějších předpisů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět Ing. J. N. dle § 16 zákona o obcích
a souhlasí

s návrhem odpovědi jmenovanému

1970/52  
12

Návrh Statutární město Ostrava, Obecně závazná vyhláška č.:  /2015

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 12, týkající se Návrhu Statutárního města Ostrava, Obecně závazná vyhláška č.:
 /2015

1971/52  
13

Navýšení hodnoty předaného hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o navýšení hodnoty předaného hmotného movitého majetku k hospodaření  Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

1972/52  
14

Souhlas  s  přijetím daru  pro Mateřskou  školu  Ostrava-Dubina,  F.  Formana  13,  příspěvkovou
organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

about:blank
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uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví  Mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  F.  Formana 13,  příspěvkové organizace -
finanční dar ve výši Kč 200.000,00 od Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL dle důvodové zprávy

1973/52  
15

Stanovisko  zřizovatele  k  rozšíření  výuky  v  cizím  jazyce  u  Základní  školy  Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením výuky v cizím jazyce u Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace
od školního roku 2016/2017, dle důvodové zprávy

1974/52  
16

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly
zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství
a  kultuře",  v  části  sedmé  ,  čl.1,  bodu  1.  pro  Základní  školu  Ostrava-Dubina,  Františka  Formana  45,
příspěvkovou organizaci  za  účelem  vyhlášení  výběrového  řízení  -  zakázky  malého  rozsahu na  realizaci
organizovaného pobytu dětí v předpokládané výši Kč 1.273.500,00  vč. DPH dle důvodové zprávy
ukládá

ředitelce příspěvkové organizace jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek
úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

1975/52  
17

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla těchto spolků :
- Občanské sdružení MITUŠINKA, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 226 81 531 na Mateřské
škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci
- Sdružení rodičů Harmonie, Zlepšovatelů 552/6, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 265 18 716 na Mateřské
škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci
- Učitelská společnost v Ostravě, Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 449 36 699 na Základní
škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci

1976/52  
18

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2016

Rada městského obvodu

projednala

žádosti  o  poskytnutí  transferů na projekty  v  rámci  prevence  kriminality  Městského obvodu Ostrava-Jih
předkládané Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle předloženého materiálu
souhlasí

s  podáním  žádostí  o  poskytnutí  transferů  Statutárnímu městu  Ostrava,  Magistrátu  města  Ostravy  dle
předloženého materiálu

1977/52  
19

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část  pozemku parc.č.  740/118 ostatní  plocha,  zeleň o  výměře  15 m2 (2,4 m  x  6 m),  ve
vlastnictví statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  v  k.ú.  Výškovice u
Ostravy, za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
za nájemné ve výši 45 Kč/m2/rok, tj. za celkovou částku 675 Kč ročně, L. Ch., bytem Výškovická 182/510,
700 30 Ostrava - Výškovice a uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, ve znění přílohy tohoto materiálu

1978/52  
20

Pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. V Poli

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby  přístupu a vjezdu  o výměře 1,8 m x 11 m na části pozemku  p.p.č. 424/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19,8 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. V Poli, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava -
Jih,  manželům T. a P. B., bytem V Poli 24, 700 30 Ostrava – Zábřeh, za účelem zřízení a užívání přístupu a

about:blank
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vjezdu o výměře 1,8 m  x 11 m, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, tj. za celkovou částku 891,- Kč
ročně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a  uzavřít smlouvu o nájmu pozemku, smlouvu o
právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1979/52  
21

Pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  parkovací  stání  č.  19  v  podzemním  podlaží  parkovacího  objektu  PO  32,  stavby  občanské
vybavenosti bez č.p./č.e.,  která je součástí  pozemku parc. č.  121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy,  ul.  Vlasty
Vlasákové, Ostrava-Bělský Les panu R. N., bytem Stará Ves 86, Bílovec, za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  motorového  vozidla,  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

a uzavřít nájemní smlouvu dle vzorové nájemní smlouvy schválené radou městského obvodu dne 3.12.2015,
usnesením č. 1806/48.

1980/52  
22

Revokace části  usnesení  č.1503/40 ze dne 8.10.2015 o pronájmu pozemků pod stávajícími
garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

revokuje

část usnesení č. 1503/40 ze dne 8.10.2015, bod č. 4

a

rozhodla

pronajmout
část pozemku p.č.st.  3567/1,  zast.  pl.  o výměře 16,94 m2,  odpovídající  výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 1404/42765 příslušejícího k jednotce č. 24/679 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu  J.  K.,  bytem  Starobělská  3138/73,  Ostrava-Zábřeh  a  uzavřít  nájemní  smlouvu  ve  znění  přílohy
předloženého materiálu

1981/52  
23

Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti,  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou-  UPC  Česká
republika, s.r.o.

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. 612/123 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu Ostrava  -  Jih,  za  účelem  uložení  vedení
optického kabelu v délce  104,5 bm, umístěného v rámci stavby "Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská"  ve
prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5,
PSČ 14000 za celkovou úhradu 100,- Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno služebnosti se sjednává na dobu neurčitou a obsah věcného břemene spočívá v právu mít
umístěno,  provozovat a udržovat v části pozemků povinného vedení optického kabelu, v rozsahu daném
geometrickým plánem č.3259-78310/2014
rozhodla

uzavřít  se  společností  UPC Česká republika,  s.r.o.,  IČ: 00562262,  se sídlem Praha 4 - Nusle,  Závišova
502/5, PSČ 14000  Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1982/52  
24

Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemku v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Smirnovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby  - instalace dvou řad zavěšených lodžií o výměře 3,6 m x 1,5 m k bytovému domu č.p.
1644, který je součástí pozemku st.p.č.  1908 a dvou řad zavěšených lodžií o výměře 3,6 m x 1,5 m k
bytovému domu č.p.  1646,  který je součástí pozemku st.p.č.  1910,  nad povrchem částí pozemku p.p.č.
654/4 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.  Smirnovova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít s Družstvem Zábřeh 1644,  IČ:  253 742 90,  se sídlem:  Ostrava-Zábřeh,  Smirnovova 13/1644,
smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1983/52  
25

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

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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se  vstupem,  umístěním  a  realizací  stavby  pod  názvem  akce  "Přeložka  plynovodní  přípojky  pro  objekt
Svazácká 2183/44"
v délce cca 2,5 bm na části pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na část pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby  pod názvem akce "Přeložka plynovodní
přípojky  pro  objekt  Svazácká  2183/44"  v  délce  cca  2,5 bm,  pro  společnost   RWE GasNet,  s.r.o.,  IČ:
27295567,  se sídlem Ústí  nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,  za úplatu 500,- Kč bez DPH za každý i
započatý  bm

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

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.1.2018 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností RWE
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17,  Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy
tohoto materiálu

1984/52  
26

Ukončení smlouvy o nájmu pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odoru, ul. Ruská

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/1218/08/Ulr. ze dne 1.7.2008, ve znění dodatků, uzavřenou
s panem Radimem Hofbruckerem, IČ 62358774, se sídlem U Stavisek 102/43, 716 00, Ostrava – Radvanice,
na základě které užívá část pozemku p.p.č. 474/38 zahrada o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
obec Ostrava, ul. Ruská, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava -
Jih,  dohodou ke dni 31.1.2016 a uzavřít dohodu o ukončení nájmu nemovitosti ve znění  přílohy tohoto
materiálu

1985/52  
27

Výpůjčka pozemků p.p.č. 303/40, p.p.č. 303/43 a st.p.č. 2025 v k.ú. Hrabůvka, ul. Adamusova

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit pozemky p.p.č. 303/40 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3998 m², p.p.č. 303/43 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 177 m²  a st.p.č. 2025 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 462 m² v k.ú.
Hrabůvka,  ul.  Adamusova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřené  městskému  obvodu
Ostrava-Jih, spolku TJ SOKOL HRABŮVKA, IČ: 136 44 637, se sídlem Adamusova 1500/4, Hrabůvka, 700 30
Ostrava, za účelem užívání pozemků p.p.č. 303/40 a p.p.č. 303/43 jako tenisové kurty a užívání pozemku
st.p.č. 2025 jako pozemek pod stavbou - objektem občanské vybavenosti č.p. 1500 ve vlastnictví TJ SOKOL
Hrabůvka, IČ 136 44 637, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít smlouvu o výpůjčce, ve
znění přílohy tohoto materiálu

1986/52  
28

Záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6014 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m², v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita "Korýtko"

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6014 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  lokalita "Korýtko",  ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.

1987/52  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  na  pozemky   p.p.č.  575 ostatní  plocha,ostatní  komunikace  a
p.p.č.1079/7 ostatní plocha - dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava – Jih za účelem uložení přeložek vedení NN a VN v délce 126,34 bm v
rámci  stavby  "Výstavba  kolejového  propojení  ulic  Plzeňská  -  Pavlovova"  ve  prospěch  společnosti  ČEZ
Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, za úplatu  500,- Kč/bm
bez DPH ve zpevněné ploše + zákonná sazba DPH, tj. za úplatu 63.170,- Kč + zákonná sazba DPH

Věcné břemeno - služebnosti  se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
 povinného trpět umístění a užívání přeložky vedení NN a VN, dále oprávněnému vstupovat a vjíždět na
dotčené  pozemky  v  nezbytně  nutném  rozsahu  v  souvislosti  se  zřizováním,  změnami,  provozováním,
údržbou, opravami a odstraněním přeložky vedení NN a VN, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickými
plány pro přeložku vedení NN č. 3105-716/2013 a pro přeložku vedení VN č. 3104-715/2013.
rozhodla

about:blank
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uzavřít  s  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:24729035 se  sídlem  Teplická  874/8,  Děčín,  Děčín  IV-Podmokly  jako
oprávněným a Dopravním podnikem Ostrava a.s., IČ:28633504, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, Ostrava jako investorem Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy tohoto
materiálu

1988/52  
30

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka - ČEZ Distribuce, a.s. (2)

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky  p.p.č. 200/8 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 200/34
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrabůvka, ve
vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených městskému obvodu Ostrava  – Jih za  účelem  uložení
přípojky  NN v  délce  38,5  bm,  2  ks  přípojkových  skříní  a  1  ks  rozpojovací  jistící  skříně  ve  prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly,
za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za úplatu ve výši
1.000,- Kč bez DPH za každý kus  jistící a přípojkových skříní, tj. za celkovou úplatu 25.120,- Kč + zákonná
sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
umístění a užívání přípojky NN, 2ks přípojkových skříní a 1 ks rozpojovací jistící skříně, dále oprávněnému
vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním, změnami,
provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN, 2 ks přípojkových skříní a 1 ks rozpojovací
jistící skříně, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1369-223/2014
rozhodla

uzavřít  se  společností  ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:24729035,  se  sídlem Teplická 874/8,  40502 Děčín,  Děčín
IV-Podmokly Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu

1989/52  
31

Zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou -
Biharyiová s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti  k  částem  pozemkům  p.p.č.  458/6  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace,  p.p.č.  462/2 ostatní plocha,  ostatní komunikace  a p.p.č.  4418 ostatní  plocha,  zeleň v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava –
Jih, za účelem uložení vodovodní přípojky v délce 52 bm v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro dům č.p.
615“ ve prospěch oprávněné nemovité věci - pozemku st.p.č.  661/1 zastavěná plocha a nádvoří  v  k.ú.
Zábřeh  nad  Odrou,  která  je  ve  vlastnictví  společnosti  Biharyiová  s.r.o.,  IČ:  27769917,  se  sídlem
Svatoplukova 615/11, Ostrava – Zábřeh, za jednorázovou úhradu 500,- Kč /bm + zákonná sazba DPH, tj. za
úplatu 26.000,- Kč + zákonná sazba DPH

Věcné  břemeno  služebnosti  se  sjednává  na  dobu neurčitou a  obsahem  věcného  břemene  je  povinnost
povinného strpět umístění a užívání vodovodní přípojky v částech pozemků, s právem vstupovat a vjíždět na
dotčené  pozemky  v  nezbytně  nutném  rozsahu  v  souvislosti  se  zřizováním,  změnami,  provozováním,
údržbou,  opravami  a  odstraněním  vodovodní  přípojky  v  rozsahu  daném  geometrickým  plánem  č.
3015-292/2013.
rozhodla

uzavřít se společností  Biharyiová s.r.o., IČ:27769917, se sídlem Svatoplukova 615/11, Ostrava – Zábřeh
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

1990/52  
32

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k.ú. Hrabůvka- RWE GasNet, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení  věcného břemene – služebnosti  na pozemky p.p.č.  451/2,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,
p.p.č. 451/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 456/6,  ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 462/1, ostatní
plocha,  zeleň,  vše  v  k.ú.  Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem uložení plynárenského zařízení v celkové délce 524,3 bm, pro společnost
RWE GasNet,  s.r.o.,  IČ:27295567,  se  sídlem Klíšská 940,  Ústí  nad Labem,  PSČ 40117,  za úplatu 500,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše, 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, tj. za celkovou úplatu 274.970,-
Kč + zákonná sazba DPH.

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost povinného trpět
zřízení a provozování plynárenského zařízení v částech pozemků, dále oprávněnému vstupovat a vjíždět na
dotčené  pozemky  v  nezbytně  nutném  rozsahu  v  souvislosti  se  zřizováním,  změnami,  provozováním,
údržbou, opravami a odstraněním plynárenského zařízení, a to vše v rozsahu vyznačeném geometrickým
plánem č.1380-146/2015
rozhodla

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

1991/52  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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o zřízení věcného břemene – služebnosti k částem pozemku p.p.č. 950/4 ostatní plocha, ostatní komunikace,
 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému obvodu
Ostrava  –  Jih,  za  účelem  uložení  vodovodní  přípojky  v  délce  3,07  bm  v  rámci  stavby  „Přístavba  k
zahradnímu domku a provedení vodovodní a kanalizační přípojky“ ve prospěch oprávněné nemovité věci -
pozemku st.p.č. 4893 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, která je ve vlastnictví S. S. a J.
S., oba bytem Výškovická 2610/68,  Ostrava – Zábřeh, za jednorázovou úhradu 500,- Kč/bm + zákonná
sazba DPH za každý i započatý běžný metr vodovodní přípojky, tj. za úplatu 2.000,- Kč + zákonná sazba
DPH

Věcné  břemeno  služebnosti  se  sjednává  na  dobu neurčitou a  obsahem  věcného  břemene  je  povinnost
povinného  strpět  umístění,  užívání  a  provozování  vodovodní  přípojky  v  rozsahu daném  geometrickým
plánem č. 3272-549/2015.
rozhodla

uzavřít s panem S. S. a paní J.  S., oba bytem Výškovická 2610/68, Ostrava - Zábřeh Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy tohoto materiálu.

1992/52  
34

Prominutí části nájemného za pronájem prostor - objekt tělocvičny na ul.29. dubna 33, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného za pronájem prostor tělocvičny  v budově č.p. 259 objekt občanské vybavenosti,
která je součástí pozemku parc. č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.Výškovice u Ostravy, na ul. 29.
dubna 259/335 v Ostravě-Výškovicích, z důvodu provádění stavebních prací v předmětném objektu, nájemci
-  spolku Gymnastický  klub  Vítkovice  "Občanské  sdružení",  IČ:  61988871,  za  období  od  25.06.2015 do
29.10.2015 ve výši 41.603 Kč, dle důvodové zprávy.

1993/52  
35

Pronájem prostor v bytovém domě na ul. Čujkovova 3, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I.  o pronájmu prostor  o výměře 54,61 m2 v bytovém domě ve vlastnictví  statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, č.p. 1706 na ul. Čujkovova č. or. 3 v Ostravě-Zábřehu, který je
součástí  pozemku parc. č.  st.  2062 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  paní Jarmile Staňkové,  bytem Krmelínská
229/188,  Ostrava-Nová  Bělá,  IČ:  03868923 na  dobu neurčitou s  tříměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 600 Kč/m2/rok za účelem užívání jako prodejna průmyslového zlevněného zboží

II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s paní Jarmilou Staňkovou z důvodu vyřizování změny
účelu užívání dle důvodové zprávy

1994/52  
36

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Rada městského obvodu

souhlasí

s  uzavřením  "Smlouvy  o  dodávce  vody  a  o  odvádění  odpadních vod"  mezi  SMO,  MO Ostrava  -  Jih  a
společnosti  Ostravské  vodárny  a  kanalizace  a.s.,  Nádražní  28/3114,  Ostrava  -  Moravská  Ostrava,  IČ
45193673 pro bytový dům Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku  parcelní číslo st.
2076 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (714305)

dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

1995/52  
37

Snížení nájemného za  prostory v objektu na ul. Tlapákova 1296/11 v Ostravě - Hrabůvce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost Ing. Ivo Količe, jednatele společnosti PARIS STATEX s.r.o., se sídlem Bieblova 7/2951, Ostrava 1, IČ:
25357131, která je nájemcem prostor v budově č.p. 1296 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku p.č.st.1463 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici  Tlapákova č.or. 11, Ostrava-
Hrabůvka, pronajatých na základě nájemní smlouvy č. 2/b/032/129/99 uzavřené dne 17.05.1999, ve znění
dodatků,s účelem užívání prostor jako restaurace, kulečníkové herny a poskytování služeb kurzových sázek,
s výší nájemného 1.401,69 Kč/m2/rok,   na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu
snížení výše nájemného na částku 700 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy
rozhodla

o nezveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/032/129/99  uzavřené dne 17.05.1999, ve znění
dodatků, na pronájem prostor v budově č.p. 1296 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku
p.č.st.1463 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Tlapákova č.or. 11, Ostrava-Hrabůvka, s
účelem užívání prostor jako restaurace, kulečníkové herny a poskytování služeb kurzových sázek, s výší
nájemného 1.401,69 Kč/m2/rok,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,  a to z důvodu snížení
nájemného z částky 1.401,96 Kč/m2/rok na částku 700 Kč/m2/rok, dle důvodové zprávy

about:blank
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1996/52  
38

Souhlas  s  podnájmem a  umístěním sídla  spolku  v  objektu  na  ul.  Charvátská  10  v  Ostravě-
Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o udělení souhlasu s podnájmem prostor o výměře 4 m2 ( z celkových 12,24 m2) místnosti č. 46 - kancelář
a  příruční  sklad v  budově č.p.  734 na ul.  Charvátská č.or.  10 v  Ostravě-Výškovicích,  která je  součástí
pozemku parc. č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy,  pro spolek SPORT KLUB Ostrava-Jih, se sídlem Horní
729/31,  Ostrava-Hrabůvka,  IČ:  26543401,  zastoupen  statutárním  zástupcem  panem  Ing.  Miroslavem
Cibulcem,  za účelem vedení klubu

maximálně  však  po  dobu trvání  nájemního  vztahu nájemce  CDU SPORT -  VOLNÝ ČAS o.s.,  se  sídlem
Opavská 775/89,  Ostrava-Poruba,  IČ: 22675256 a  za stejných podmínek,  jaké má nájemce sjednány v
nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

II.
o udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v prostorách budovy č.p.  734 na ul.  Charvátská č.or.  10 v
Ostravě-Výškovicích, která je součástí pozemku parc. č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, pro:
- spolek CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s., se sídlem Opavská 775/89, Ostrava-Poruba, IČ: 22675256
- spolek SPORT KLUB Ostrava-Jih, se sídlem Horní 729/31, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 26543401,

maximálně  však  po  dobu trvání  nájemního  vztahu nájemce  CDU SPORT -  VOLNÝ ČAS o.s.,  se  sídlem
Opavská 775/89,  Ostrava-Poruba,  IČ: 22675256 a  za stejných podmínek,  jaké má nájemce sjednány v
nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

1997/52  
39

Stavební úpravy  v pavilónu C, na ul. Mjr.Nováka č.pop.1455 / č.or. 34, Ostrava-Hrabůka

Rada městského obvodu

rozhodla

o vydání  souhlasu s provedením vnitřních stavebních prací  spojených se změnou účelu užívání   prostor
 umístěných v  pavilónu C,  v  objektu č.pop.1364,  který je  součástí  pozemku parc.  č.  st.1303 zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú Hrabůvka, na ul. Mjr.Nováka 34, které provede  Mateřská škola Paprsek s.r.o. , se
sídlem Svazácká 2200/42, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zastoupená jednateli   Bc. Natalií Kaštovskou a Petrem
Sikorou, IČ 041 52 409 vlastním nákladem v souladu s usnesením článku IV., odst. 8.,  Smlouvy o budoucí
nájemní smlouvě a Smlouvě provést stavbu č.38/032/76/15 ze dne 23.6.2015  a za předpokladu splnění
podmínek v rozsahu dle důvodové zprávy

1998/52  
40

Ukončení nájmu bytu dohodou, zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

S. D., V. Košaře 3 a S. J., V. Košaře 3, č. b. 57
S. S., Provaznická 32, č. b. 22
N. R., Jubilejní 60, č. b. 1
P. S., V. Košaře 1, č. b. 27
P. M., Horymírova 125, č. b. 43
J. T., Čujkovova 23, č. b. 75
G. R., Jubilejní 44 a G. B. (trvale bytem Na Větérce 340, O.-Michálkovice), Jubilejní 44, č. b . 1
Š. A., (trvale bytem Klegova 66) Odborářská 70. č. b. 5
K. L., Dr. Šavrdy 19 a Kalická Kristýna, nar. 20.06.1987, Dr. Šavrdy 19, č. b. 3
M. P., V. Košaře 3, č. b. 33
Ž. J., Letecká 12 a Ž. D., (trvale bytem Jubilejní 55), Letecká 12, č. b. 3
H. M., (trvale bytem Cholevova 7) Čujkovova 31, č. b. 9
 
II.

o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku, dle důvodové
zprávy

J. L., Čujkovova 15, č. b. 5

1999/52  
41

Ukončení pronájmu části prostor v objektu č.p. 3054 na ul. Horymírova č.or. 121

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o  ukončení  pronájmu  prostor  v  budově  Domu  s  pečovatelskou  službou  č.p.  3054  objekt  občanské

about:blank
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vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 4911, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, na ul. Horymírova  č.or. 121 v Ostravě-Zábřehu,  o celkové výměře 115,27 m2, a to dohodou, dle
důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/032/193/99 ze dne 14.06.1999, ve znění dodatků,
uzavřené s nájemcem prostor v budově č.p. 3054 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc.  č.  st.  4911,  zastavěná plocha a nádvoří v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  na ul.  Horymírova č.or.  121 v
Ostravě-Zábřehu, a to  z důvodu snížení výměry pronajatých prostor o 115,27 m2, tj. z výměry 1 044,75
m2 na novou výměru 929,48 m2, s účelem provozování jídelny, kuchyně a bufetu, s výší nájemného 198,52
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

III.
o  zveřejnění  záměru na  pronájem  prostor  o  výměře  115,27 m2 v  budově  č.p.  3054 objekt  občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. st. 4911, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  na  ul.  Horymírova  č.or.121 v  Ostravě-Zábřehu,  s  výší  nájemného  198,52 Kč/m2/rok,  na  dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

2000/52  
42

Ukončení pronájmu prostor restaurační zahrádky v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení pronájmu prostor restaurační zahrádky - na části pozemku p.č.st. 71/145 ostatní komunikace -
ostatní plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, o výměře 64 m2, který se nachází na ul. Horní 287/81, s nájemným
ve výši 263,66 Kč/m2/rok s celoročním užíváním, se společností  Čirva, s.r.o. se sídlem Hradní 27/37, 71
000  Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 25859871, dohodou k 01.03.2016,  dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/014/1498/06 ze dne 31.10.2006, ve znění dodatků,
uzavřené s nájemcem  společností  Čirva, s.r.o. se sídlem Hradní 27/37, 71 000  Ostrava-Slezská Ostrava,
IČ: 25859871, na pronájem  prostor v objektu občanské vybavenosti budovy č.p. 287 na ul. Horní 287/81 v
Ostravě-Dubině,  která je  součástí  pozemku parc.  č.  71/142 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.  Dubina u
Ostravy,  s  účelem  poskytování  hostinských  služeb  a  pronájem  části  pozemku  p.č.  71/145  ostatní
komunikace - ostatní plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy, o výměře 64 m2,s účelem provozování restaurační
zahrádky,  a  to  z  důvodu  ukončení  pronájmu části  pozemku  o  výměře  64  m2 s  účelem  provozování
restaurační zahrádky, dle důvodové zprávy

2001/52  
43

Ukončení smluv o dílo na zajištění servisu osobních výtahů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení  smluvního  vztahu  uzavřeného  mezi  statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem
Ostrava-Jih,  zastoupeným  pověřeným  správcem  domu,  kterým  byla  Majetková  správa  Ostrava-Jih,
příspěvková organizace a společností  LIFTCOMP a.s.  se sídlem Záhumenní 2320/11,  Ostrava-Poruba IČ:
25385968,  na zajištění servisu osobních výtahů v bytových domech Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka,
Tarnavova 3015/6, Tarnavova 3016/8, Mňukova 3022/24 a Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, a to ke dni
31.12.2015 dle důvodové zprávy.

2002/52  
44

Uzavření dohod o výkonu domovnické činnosti v DaBF

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností  od 01.02.2016 o  uzavření  dohod o výkonu domovnické  činnosti  dle  vzorového  znění  s níže
uvedenými se smluvní odměnou ve výši  20 Kč/spravovaná bytová jednotka v domě/měsíc, která bude v
domech  s  elektronickou  požární  signalizací  navýšena  o  295  Kč/dům/měsíc,  která  bude  domovníkovi
uhrazena formou slevy z nájemného za pronájem bytu v následujícím kalendářním měsíci,  za podmínky
bezdlužnosti na nájmu bytu ke dni uzavření dohody o domovnické činnosti dle důvodové zprávy

- p. M. G., nájemce bytu č. 71 na ul. Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice

- p. M. S., nájemkyně bytu č. 2 na ul. Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina

- p. V. P., nájemce bytu č. 22 na ul. Bedřicha Václavka 1017/19, Ostrava-Bělský Les  

- p. R. F., nájemce bytu č. 17 na ul. Františka Formana 271/47 pro bytové domy na ul. Františka Formana
271/47 a Františka Formana  272/49, Ostrava-Dubina
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dohod o výkonu domovnické činnosti
zrušuje

část usnesení č. 1564/41 ze dne 22.10.2015, v němž rozhodla s účinností od 01.11.2015 o uzavření dohody o
výkonu domovnické činnosti s paní D. S., nájemkyní bytu č. 24 na ul. Františka Formana 271/47, Ostrava-
Dubina pro bytové domy na ul. Františka Formana 271/47 a Františka Formana 272/49, Ostrava-Dubina dle
důvodové zprávy

about:blank
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2003/52  
45

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy obytného domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zveřejnit záměr na pronájem části střechy obytného
domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku parc. č. st.  4702 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, za účelem umístění telekomunikačního zařízení,  které bude sloužit k připojení k síti internetu pro
obyvatele domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh a okolních domů vzdalených do 1,3 kilometrů na dobu
určitou 5 let za výši úhrady 42 000,-Kč/rok  bez DPH dle důvodové zprávy.

2004/52  
46

Zveřejnění  záměru na  pronájem nebytového prostoru  -  garáže  č.  8  v  bytovém domě na ul.
Provaznická 32, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o  zveřejnění  záměru na  pronájem  nebytového  prostoru -  garáže  č.  8  v  bytovém  domě  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 1647 na ul. Provaznická č. or.
32 v Ostravě-Hrabůvce, který je součástí pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 1.400 Kč vč. DPH za účelem užívání
jako garáže pro motorové vozidlo

2005/52  
47

Žádosti o uzavření splátkového kalendáře (Andrea Kálayová, Ivana Čierniková, Iveta Fonioková,
Monika Drábková)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře
-  s pí A. K. na úhradu dlužného nájemného a služeb s nájmem spojených a nedoplatků vyúčtování služeb
spojených s bydlením,  za byt na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních
splátek ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 13 měsíců, poslední 14. splátka je stanovena ve výši 481 Kč,
- s pí I. Č. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s bydlením, za byt na ul. Jiskřiček 2214/2,
Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000 Kč, a to po dobu 14 měsíců, poslední
15. splátka je stanovena na 1.765 Kč,
- s pí I. F. na úhradu dlužného nájemného a služeb s nájmem spojených, za byt na ul. Výškovická 447/153,
Ostrava-Výškovice,  formou pravidelných měsíčních splátek  ve  výši  5.000 Kč,  a  to  po dobu 11 měsíců,
poslední 12. splátka je stanovena ve výši 1.510 Kč,
- s pí M. D. na úhradu dlužného nájemného a služeb s nájmem spojených, za byt na ul. Čujkovova 1719/31,
Ostrava-Zábřeh, formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 1.800 Kč, a to po dobu 13 měsíců, poslední
14. splátka je stanovena ve výši 1.350 Kč, dle důvodové zprávy

2006/52  
48

Dodatek č. 1 na změnu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a právu provést stavbu č. 38/032
/76/15 ze dne 23.06.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností Mateřská škola PAPRSEK, s.r.o., se sídlem na ul. Svazácká 2200/42, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 04152409,  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě nájemní a Právu provést stavbu  č.
38/03/76/15 ze dne 23.06.2015, kterým se prodlouží povinnost budoucího nájemce  požádat stavební úřad o
stavební povolení nebo změnu účelu užívání nebo ohlášení stavby u předmětného prostoru v souladu se
zákonem, a to o 6 měsíců, dle důvodové zprávy

2007/52  
49

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

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

- pí M. R., za pronájem  bytu na ulici Velflíkova 375/1, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.212 Kč s příslušenstvím
za nájemné a ve výši 5 Kč s příslušenstvím za nedoplatek vyúčtování služeb,
- pí A. H., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2377/90, Ostrava-Zábřeh, ve výši 62 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb,
- p R. K., za pronájem bytu na ul. Volgogradská 2377/90, Ostrava-Zábřeh, ve výši 3.934 Kč s příslušenstvím
za nedoplatek vyúčtování služeb,
- pí A. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.437 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb,
- pí K. B., za pronájem bytu na ul. M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, ve výši 5.790 Kč s příslušenstvím za
nájemé a ve výši 4.217 Kč s příslušenstvím za nedoplatky vyúčtování služeb,
- pí L. M., za pronájem bytu na ul. Odborářská 678/74, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 674 Kč s příslušenstvím
za nájemné,
- pí J. T., za pronájem bytu na ul. P. Lumumby 2343/16, Ostrava-Zábřeh, ve výši 389 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb,
- p P. K., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 657 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb,
- pí H. T., za pronájem bytu na ul. Odborářská 676/70,  Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1.194 Kč s
příslušenstvím za nájemné,

about:blank
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dle důvodové zprávy

2008/52  
50

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

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s Ujednáním o ceně tepla na rok 2016 ke smlouvě č.  70495 ze dne 3.9.2004 mezi společnosti 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 obytných domů ve  vlastnictví SMO,  městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční
zálohové platby prostřednictvím platebního kalendáře záloh s účinnosti od 1.1.2016.

2) s Ujednáním o ceně tepla na rok 2016 ke smlouvě č. 70353 ze dne 23.7.2009 mezi společnosti 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 obytných domů ve  vlastnictví SMO,  městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční
zálohové platby prostřednictvím platebního kalendáře záloh s účinnosti od 1.1.2016.

3)  s Ujednáním o ceně tepla na rok 2016 ke smlouvě č. 12466 ze dne 1.9.2011 mezi společnosti 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 obytných domů ve  vlastnictví SMO,  městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční
zálohové platby prostřednictvím platebního kalendáře záloh s účinnosti od 1.1.2016 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 a nebytové
objekty, včetně zálohových platebních kalendářů, diagramu na dodávku a odběr tepla.

2009/52  
51

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (Čirva s.r.o.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře se společností  Čirva, s.r.o. se sídlem Hradní 27/37, 71 000  Ostrava-
Slezská  Ostrava,  IČ:  25859871,  zastoupené  jednatelkou  paní  Lidiyou  Chirvou,  na  úhradu  dlužného
nájemného včetně vyčísleného příslušenství za pronájem prostor sloužících podnikání a pronájem plochy k
umístění nápojového automatu v objektu občanské vybavenosti  budovy č.p. 287 na ul.  Horní č.or. 81 v
Ostravě-Dubině,  která je  součástí  pozemku parc.  č.  71/142 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.  Dubina u
Ostravy,  v celkové výši 217.864 Kč formou 17 splátek v členění dle důvodové zprávy

2010/52  
52

Odpisový plán m.o. Ostrava-Jih na rok 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

pro  účetní  jednotku Statutární  město  Ostrava,  městský  obvod Ostrava-Jih odpisový  plán dlouhodobého
majetku na  rok  2016.  Odpisový  plán je  založen na  rovnoměrném  odpisování  dlouhodobého  majetku s
rovnoměrným měsíčním odpisem a s upuštěním od stanovování zbytkové hodnoty ve výši 1,- Kč u nově
pořizovaného majetku.

2011/52  
53P

Změna příplatku za vedení řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova
16, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu se zákonem č.  262/2006 Sb.,  zákoník  práce,  v  platném znění  a v  souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení,  pro poskytování osobního,  zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům  příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,  Městským  obvodem
Ostrava-Jih"   změnu  příplatku  za  vedení  řediteli  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy
zmocňuje

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

2012/52  
55P

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Tonery originál 2016"

Rada městského obvodu

rozhodla

o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Tonery originál 2016" zastupující osobou eCentre,
a.s. Systémem sdruženého nákupu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 2.16

about:blank
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Termín: 29. 02. 2016
Ing. Romanu Škubalovi,  pověř.zast.odboru hospodářské správy
zajistit plnění veřejné zakázky 2.16
Termín: 31. 12. 2016

2013/52  
56P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Rekonstrukce oplocení
při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ
101.15 na stavební  práce „Rekonstrukce  oplocení  při  ZŠ V.  Košaře 6,  na  pozemku parc.  č.  73/47,  k.ú.
Dubina u Ostravy“ o vyloučení uchazeče:
- PROFI PLOTY, s.r.o., F. Čejky 427, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 02624265,
- Rostislav Kroščen, Boční 191, 735 31, Bohumín - Skřečoň, IČ: 66149207,
- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488 a
- MG NOW s.r.o., Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava - Heřmanice, IČ: 04451163,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu.
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ
101.15 na stavební  práce „Rekonstrukce  oplocení  při  ZŠ V.  Košaře 6,  na  pozemku parc.  č.  73/47,  k.ú.
Dubina u Ostravy“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem ASTAV HOUSE, s.r.o., se sídlem: Fügnerova 587, 73581 Bohumín - Nový Bohumín,
IČ: 64617459, za nabídkovou cenu Kč 950.501,00 bez DPH, tj. Kč 1.150.106,00 vč. DPH a s lhůtou realizace
60 kalendářních dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem JIRTOMEX EKO s.r.o., se sídlem: Místecká 1120/103, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČ: 25867202, za nabídkovou cenu Kč 1.061.007,00 bez DPH, tj.  Kč 1.283.818,00 vč. DPH a s
lhůtou realizace 60 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře
6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Termín: 28. 01. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Rekonstrukce
oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Termín: 04. 02. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu  „Rekonstrukce oplocení při ZŠ
V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k.ú. Dubina u Ostravy“
Termín: 18. 02. 2016

2014/52  
57P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Exekuční činnost a další činnosti
exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na období let 2016 a 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 108.15 "Exekuční činnost a další činnosti
exekutora  pro  Statutární  město  Ostrava,  městský  obvod  Ostrava-Jih  na  období  let  2016  a  2017",  o
vyloučení uchazeče:
- Mgr. Ing. Monika Michlová, se sídlem Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín, IČO: 72074116,
- Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 71468706
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby VZ 108.15 "Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský
obvod  Ostrava-Jih  na  období  let  2016 a  2017"  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  a  o  uzavření  rámcové
smlouvy:
- s vybraným uchazečem Mgr. Vojtěch Jaroš, se sídlem Rooseveltova 2, P.O.BOX 13, 669 02 Znojmo, IČO:
75126516, za nabídkovou cenu Kč 0,82 bez DPH, tj. Kč 1,00 vč. DPH výše smluvní odměny po oprávěném za
jednotlivé provedení exekuce na peněžité plnění,  a Kč 4.132,00 bez DPH, tj.  Kč 5.000,00 vč.  DPH výše
smluvní odměny po oprávněném za jednotlivé provedení exekuce vyklizením, a
- jako druhým v pořadí s uchazečem Mgr. Jaroslava Schafferová, se sídlem Špitálka 122/33, 602 00 Brno,
IČO: 04152140,  za  nabídkovou cenu Kč 1,00 bez DPH,  tj.  Kč 1,21 vč.  DPH  výše  smluvní  odměny  po
oprávěném za jednotlivé provedení exekuce na peněžité plnění, a Kč 5.000,00 bez DPH, tj. Kč 6.050,00 vč.
DPH výše smluvní odměny po oprávněném za jednotlivé provedení exekuce vyklizením
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
připravit a prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Exekuční činnost a další činnosti exekutora pro Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih na
období let 2016 a 2017"
Termín: 22. 01. 2016

about:blank

15 z 20 18.1.2016 16:23



Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh rámcové smlouvy  k  podpisu starostovi  městského obvodu a  zabezpečit  všechny  potřebné
úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 108.15
Termín: 31. 01. 2016

2015/52  
58

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s  uzavřením  "Smlouvy  o  dodávce  vody  a  o  odvádění  odpadních  vod"  mezi  Sportovním  a  rekreačním
zařízením města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava - Poruba, IČ 25385691 a společnosti
Ostravské  vodárny  a  kanalizace  a.s.,  Nádražní  28/3114,  Ostrava,  Moravská  Ostrava,  IČ  02414368  na
odběrném místě Svazácká (koupaliště), parcelní číslo 654/67, Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy.

2016/52  
59

Poskytnutí finanční podpory

Rada městského obvodu

souhlasí

s poskytnutím finančního daru Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ 479 73 145 v celkové hodnotě 20.000,- Kč
zmocňuje

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

2017/52  
60

Návrh licenční smlouva Polar 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

návrh licenční smlouvy s POLAR televizí Ostrava, s.r.o. (IČ 25859838)
zmocňuje

starostu, Bc. Martina Bednáře, k podpisu smlouvy

2018/52  
61P

Změna osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se " Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního  a specializačního příplatku a odměn
ředitelům  příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem
Ostrava-Jih" stanovení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih Ing.
Miroslavu Janečkovi s účinnosti od 15.1.2016 dle upravené důvodové zprávy

zmocňuje

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

2019/52  
62P

Dodávky  "Stolní počítače 2016" postupem v rámci Systému sdruženého nákupu provozovaného
společností eCentre, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o realizaci  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  VZ 07.16 na dodávky  "Stolní počítače 2016" postupem v
rámci  Systému sdruženého  nákupu  provozovaného  společností  eCentre,  a.s.  dle  připojené  specifikace
dodávky
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 07.16 a předložit výsledek aukce s návrhem na
uzavření kupní smlouvy
Termín: 29. 02. 2016
Ing. Romanu Škubalovi,  pověř.zast.odboru hospodářské správy
poskytnout aktivní součinnost při uplatňování Pravidel systému sdruženého nákupu zadavatele  k VZ 07.16
Termín: 31. 03. 2016

2020/52  
63P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  služby)  -  Zpracování  PD  pro
vybudování pěti nových dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
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tohoto přínosu u podlimitní veřejné zakázky VZ 91.15 na služby  "Zpracování PD pro vybudování pěti nových
dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih", a to u obou dílčích částí této veřejné zakázky, o vyloučení uchazeče:
- STUDIO - D Opava s.r.o., se sídlem Holasovice 171, 747 74 Holasovice, IČO: 26833115,
- STAVAS společnost s ručením omezeným, se sídlem Bohumínská 788/61, 710 00 Slezská Ostrava, IČO:
48393304, a
- Ing. Tomáš Matheisl, s místem podnikání Opavská 1125, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 68917872,
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  na  podlimitní  veřejnou  zakázku  VZ  91.15  na  služby
"Zpracování PD pro vybudování pěti nových dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
-  AS  PROJECT  CZ s.r.o.,  se  sídlem  U  Prostředního  mlýna  128,  393  01 Pelhřimov,  IČ:  26095254,  za
nabídkovou cenu Kč 225.000,00 bez DPH, tj. Kč 272.250,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 25 kalendářních
týdnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem ATRIS, s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Slezská Ostrava,
IČO: 28608909, za nabídkovou cenu Kč 239.000,00 bez DPH, tj. Kč 289.190,00 vč. DPH a s lhůtou realizace
25 kalendářních týdnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
IČO: 25900056, za nabídkovou cenu Kč 336.000,00 bez DPH, tj. Kč 406.560,00 vč. DPH a s lhůtou realizace
33 kalendářních týdnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní veřejné zakázky VZ 91.15 na služby Zpracování PD pro vybudování pěti nových dětských hřišť,
MOb Ostrava-Jih"
Termín: 29. 02. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky VZ 91.15 na služby
"Zpracování PD pro vybudování pěti nových dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih"
Termín: 05. 02. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  VZ 91.15 na služby
"Zpracování PD pro vybudování pěti nových dětských hřišť, MOb Ostrava-Jih"
Termín: 12. 02. 2016

2021/52  
64P

Výzva (ZPŘ dle  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů ) Oprava
chodníku v MO Ostrava-jih IV. Etapa (Volgogradská)

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku VZ 04.16 Oprava chodníku v MO Ostrava-jih IV.
Etapa (Volgogradská) dle § 25 v návaznosti na § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení členové
1. Věra Válková, místostarostka
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 04.16 a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 03. 2016
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2022/52  
65P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp.) - Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih”

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 10.16
Dynamický nákupní  systém „Provádění oprav ve  volných bytech ve vlastnictví  SMO,  městského obvodu
Ostrava-Jih”
dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  potřebné úkony nutné ke zveřejnění oznámení předběžných informací veřejné zakázky VZ 10.16
Termín: 22. 01. 2016

2023/52  
OR

Změny v komisích rady městského obvodu

Rada městského obvodu

odvolává

pana Richarda Litassyho z členství v majetkové komisi s účinností od 14. 1. 2016
jmenuje

Bc. Pavla Duroně členem majetkové komise s účinností od 15. 1. 2016

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

54P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za IV. čtvrtletí r. 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH  za IV.
čtvrtletí  roku  2015  oddělení  školství  a  kultury,  odboru  sociálně  právní  ochrana  dětí,  odboru  podpory
volených orgánů, Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace a za III. čtvrtletí
roku  2015  odboru  hospodářské  správy  dle  oddílu  A  části  II.  Zásad  pro  zadávání  veřejných  zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn.

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č. 1806/48 ze dne 3.12.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout

11)parkovací stání č. 46 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, budovy bez čp./če., občanské
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les panu D.  S.,  bytem Ivana Sekaniny 1802/11,  Ostrava-Poruba,  za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  motorového  vozidla,  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

21)parkovací stání č. 81 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, budovy bez čp./če., garáž, která
je součástí pozemku parc. č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les panu T.
W.,  bytem  Ladislava  Hosáka  1004/19,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně
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