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Přehled usnesení 20. schůze Rady městského obvodu, ze dne 21. 5. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0775/20 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0776/20 2. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0777/20 3. Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0778/20 4. Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0779/20 5. Názvy pro nově vzniklé ulice (Bc. Martin Bednář, starosta)

0780/20 6. Pronájem volného místa v krytém stání (Markéta Langrová, člen rady)

0781/20 7. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Markéta Langrová, člen rady)

0782/20 8. Vyřazení majetku MSOJ (Markéta Langrová, člen rady)

0783/20 9. Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0784/20 10. Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0785/20 11. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0786/20 12. Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace spolku Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
(Ing. Adam Rykala, člen rady)

0787/20 13. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0788/20 14. Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala,
člen rady)

0789/20 15. Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0790/20 16. Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0791/20 17. Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace,
IČO 75029863 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0792/20 18. Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Výškovice,Staňkova 33, příspěvkové organizace, IČO
75029839 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0793/20 19. Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, IČO
75029847 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0794/20 20. Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, IČO
75029855 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0795/20 21. Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13 , příspěvkové organizace, IČO
75029821 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0796/20 22. Účetní závěrka za  rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové organizace, IČO
75029880 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0797/20 23. Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace,
IČO 75029871 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0798/20 24. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631786 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0799/20 25. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace, IČO 70944628 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0800/20 26. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29 , příspěvkové organizace, IČO 70978361 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0801/20 27. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Bělský Les, B. Dvorského 1 ,
příspěvkové organizace, IČO 70978352 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0802/20 28. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A ,
příspěvkové organizace, IČO 70631743 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0803/20 29. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové
organizace, IČO 70631735 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0804/20 30. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6, příspěvkové
organizace, IČO 70631751 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0805/20 31. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČO : 70978328 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0806/20 32. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Kosmonautů15, příspěvkové
organizace, IČO 70944687 (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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0807/20 33. Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka,  Mitušova 8, příspěvkové
organizace, IČO 70631727 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0808/20 34. Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 , příspěvkové
organizace, IČO 70978336 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0809/20 35. Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 , příspěvkové
organizace, IČO 70944652 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0810/20 36. Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13 , příspěvkové
organizace, IČO 70631760 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0811/20 37. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy  Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23 , příspěvkové organizace,
IČO 70978344 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0812/20 38. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy  Ostrava- Hrabůvka,Klegova 27, příspěvkové organizace, IČO
70978379 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0813/20 39. Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45 , příspěvkové organizace, IČO
70944661 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0814/20 40. Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy  Ostrava- Zábřeh,Chrjukinova12, příspěvkové organizace, IČO
70978387 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0815/20 41. Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové organizace,
IČO 70978310 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0816/20 42. Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2 , příspěvkové organizace, IČO
70631778 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0817/20 43. Účetní závěrka za  rok 2014 Kulturního zařízení Ostrava - Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava - Hrabůvka,
 příspěvkové organizace, IČO 73184560 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

0818/20 44. Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových domech (Markéta
Langrová, člen rady)

0819/20 45. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

0820/20 46. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0821/20 47. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

0822/20 48. Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu pro sociální potřeby,
pronájem náhradního bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0823/20 49. Souhlas s přechodem nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

0824/20 50. Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová, člen
rady)

0825/20 51. Výpověď z nájmu garáže v budově na ul. Kpt. Vajdy 6, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0826/20 52. Zpráva o kontrole pohledávek vzniklých při správě  domovního a bytového fondu (Markéta Langrová, člen
rady)

0827/20 53. Zveřejnění záměru na pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0828/20 54. Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 11 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 53, O.-Dubina
(Markéta Langrová, člen rady)

0829/20 55. Žádost o prominutí nájemného za pronájem části prostor sloužících podnikání na ul. Výškovická 113,
O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

0830/20 56. Žádost o pronájem venkovní terasy restaurace na ul. Výškovická 113, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

0831/20 57. Žádost o revokaci části usnesení rady MOb č. 560/13 ze dne 09.04.2015 (Markéta Langrová, člen rady)

0832/20 58. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Markéta Langrová,
člen rady)

0833/20 59. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0834/20 60. Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0835/20 61. Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Zábřeh na Odrou společnosti OC LUNA s.r.o. (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0836/20 62. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na pozemek v k.
ú. Hrabůvka, ul. Hasičská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0837/20 63. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Krasnoarmejců (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0838/20 64. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavebních úprav v rámci stavby „Autobusový terminál
Interspar“ (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0839/20 65. Stanovisko k nabytí účelové komunikace umístěné na pozemku parc.č. 272 v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)
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0840/20 66. Stanovisko k pronájmu části pozemku p.p.č. 692/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ulic Jugoslávská x
Karpatská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0841/20 67. Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Kotlářova - variantní návrh (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0842/20 68. Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.p.č. 198/4 v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x Moravská (variantní
návrh) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0843/20 69. Stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Horní a pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Plzeňská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0844/20 70. Výpůjčka části pozemku a souhlas s využitím pozemku v areálu základní školy  v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr.
Nováka a ul. Krestova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0845/20 71. Záměr na pronájem části pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného
břemene - služebnosti na části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. U Studia - variantní návrh (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

0846/20 72. Záměr pronájmu pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0847/20 73. Záměr vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0848/20 74. Zrušení usnesení a záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0849/20 75. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Výškovická x
Lumírova - variantní návrh (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0850/20 76. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Řadová (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0851/20 77. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0852/20 78. Smlouva o zajištění kreditů elektronických čipových karet (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

0853/20 79. Projednání podnětu k prošetření týkajícího se vybudování nového parkovacího místa na ul. Petruškova,
Ostrava-Zábřeh (Bc. Martin Bednář, starosta)

0854/20 80. Prominutí poplatku z prodlení (Bc. Martin Bednář, starosta)

0855/20 81. Žádost o splátkový kalendář (Bc. Martin Bednář, starosta)

0856/20 82. Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace MSOJ (Bc. Martin Bednář, starosta)

0857/20 83. Schválení účetní závěrky MSOJ za rok 2014 (Markéta Langrová, člen rady)

0858/20 84. Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

0859/20 85P. Úprava smluv z hlediska daňové povinnosti u staveb: Zateplení družin Klegova, Krestova, A. Kučery;
 Zateplení ZŠ Volgogradská; Zateplení MŠ Adamusova 7 (Bc. František Dehner, místostarosta)

0860/20 86P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v
letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2) (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0861/20 87P. Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - GO střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul.
Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 O.-Bělský Les (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0862/20 88P. Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0863/20 89P. Zpráva komise Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby
Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka (Bc. Renáta
Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0864/20 90P. Zrušení VZ (dodávky dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0865/20 91. Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

0866/20 92. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti k části
pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

0867/20 93. Návrh rozpočtového opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

0868/20 94. Nájemné za pronájem bytů (Markéta Langrová, člen rady)

0869/20 95. Pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce (Markéta Langrová,
člen rady)
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0870/20 96. Zveřejnění záměru - prostory v objektu na ul. Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích (Markéta Langrová, člen
rady)

nepřijato 97. K části materiálu č. 2 - Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m. o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

about:blank
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0775/20  
1

Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2015

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2015

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál na vědomí

0776/20  
2

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

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
1)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  310 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3392, pol. 5331, UZ 11 o 310 tis. Kč

2)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  45 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4229, pol. 5169, UZ 11 o 45 tis. Kč

3)
a/ změnu závazného ukazatele ZŠ+MŠ A.Kučery, tj.  navýšení o 517 tis. Kč

b/ rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o  517 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2014)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, UZ 11, ORG 351 o 517 tis. Kč

4)
a/ změnu závazného ukazatele ZŠ Volgogradská 6B, tj. navýšení o 79 tis. Kč

b/ rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32100000 o 12 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 32500000 o 67 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32100000, ORG 369 o 12 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 32500000, ORG 369 o 67 tis. Kč

5)
a/ změnu závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů 15, tj. navýšení o 56 tis. Kč

b/ rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 332 o 56 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 332, ORG 352 o 56 tis. Kč

6)
a/ změnu závazných ukazatelů PO dle přílohy

b/ rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 4 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 32 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 37 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 4 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 32 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG 417 o 37 tis. Kč

0777/20  
3

Náhrada vzniklé újmy na zdraví

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o náhradu vzniklé újmy na zdraví Ing. R. M. a p. M. O.,

0778/20  
4

Pronájem bytů v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů 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

1) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 21
L. K., trvale bytem Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka
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2) Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 20
V. F., trvale Plzeňská, Ostrava-Zábřeh

0779/20  
5

Názvy pro nově vzniklé ulice

Rada městského obvodu

navrhuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih navrhnout Zastupitelstvu města Ostravy pojmenovat nové
ulice v Ostravě-Výškovicích 1) Černohorská, 2) Makedonská, 3) Slovinská, 4) Podolská
ukládá

starostovi městského obvodu Ostrava-Jih předložit  orgánům města Ostravy návrh nově vzniklých ulic
včetně stanoviska komise Muzejní, letopisecké a heraldické Rady města Ostravy.

0780/20  
6

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout volné místo v krytém stání v PO 31, box č. 48, PP na ul. B. Četyny panu J. S. na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0781/20  
7

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 32, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan N. D. N., dle důvodové
zprávy,
rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 67, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan S. V.,
- PO 51, box č. 106, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan M. Š.,
- PO 41, box č. 46, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan A. K., dle důvodové zprávy,

3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0782/20  
8

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

souhlasí

s částečným vyřazením majetku MSOJ dle bodu 1 důvodové zprávy a s vyřazením majetku dle bodu 2
důvodové zprávy,
bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů 3 až 6 důvodové zprávy.

0783/20  
9

Bezpečnostní situace a prevence kriminality
Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku na území Ostrava-Jih a Vítkovice v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2014
3/ Zprávu prevence kriminality městského obvodu Ostrava-Jih 2015
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

0784/20  
10

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení  na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

konkurzní komisi včetně tajemníka pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy
Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace v tomto složení :
1) předseda komise - Ing. Adam Rykala, zástupce zřizovatele
2) členové komise -   Ing. Milan Stoch,Ph.D., MBA, zástupce zřizovatele
                                    Mgr. Kamila Králová, zástupce KÚ MSK
                                    Mgr. Jan Szotkowski , zástupce ČŠI
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                                    Mgr. Ivana Vašíčková, zástupce pedagogických pracovníků školy
                                    Mgr. Aleš Hruzík, zástupce školské rady
                                    Mgr. Petra Kalousková, odborník v oblasti státní správy, organizace  a řízení v
oblasti
                                    školství
3) tajemník komise - Zuzana Böhmová, zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje, vztahů
                                     s veřejností, školství a kultury
ukládá

starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise

0785/20  
11

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih, 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, dle důvodové zprávy.

0786/20  
12

Poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace spolku Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace spolku Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 26523 825 ve výši
100.000,- Kč na realizaci projektu Mládež kraji
souhlasí

s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih příjemcem veřejné finanční podpory - účelové
dotace za účelem propagace realizace projektu Mládež kraji
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové
dotace spolku Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 26523825 ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu Mládež kraji

0787/20  
13

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih,  příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě Kč 1.204.873,96 dle důvodové zprávy

0788/20  
14

Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimek z počtu žáků v základních školách zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih, dle
důvodové zprávy.

0789/20  
15

Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2015
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

0790/20  
16

Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2015.

0791/20  
17

Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace, IČO 75029863

Rada městského obvodu

schvaluje

about:blank
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řádnou účetní závěrku za rok 2014  Mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27 , příspěvkové
organizace, IČO 75029863
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu   k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0792/20  
18

Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Výškovice,Staňkova 33, příspěvkové
organizace, IČO 75029839

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Mateřské školy Ostrava - Výškovice, Staňkova 33 , příspěvkové
organizace, IČO 75029839
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0793/20  
19

Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, IČO 75029847

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace, IČO 75029847
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře  a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0794/20  
20

Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace, IČO 75029855

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace,
IČO 75029855
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0795/20  
21

Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13 , příspěvkové
organizace, IČO 75029821

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13 , příspěvkové
organizace, IČO 75029821
schvaluje

rozdělení hospodářskéh výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu   k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0796/20  
22

Účetní závěrka za  rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A, příspěvkové
organizace, IČO 75029880

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12 A , příspěvkové
organizace, IČO 75029880
schvaluje

about:blank
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rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0797/20  
23

Účetní závěrka za  rok 2014  Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace, IČO 75029871

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7 , příspěvkové
organizace, IČO 75029871
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0798/20  
24

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy  a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631786

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace, IČO 70631786
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0799/20  
25

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Zábřeh Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvkové organizace, IČO 70944628

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a  mateřské školy  Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 ,
příspěvkové organizace, IČO 70944628.
schvaluje

přidělení hospodařského  výsledku za rok 2014 do rezervního  fondu
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0800/20  
26

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29 , příspěvkové organizace, IČO 70978361

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a  mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29 , příspěvkové organizace, IČO 70978361.
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0801/20  
27

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Bělský Les, B. Dvorského
1 , příspěvkové organizace, IČO 70978352

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava - Bělský Les , B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace, IČO 701978352
schvaluje

přidělení  hospodářského výsledku za rok 2014 do rezervního  fondu dle důvodové zprávy
zmocňuje

about:blank
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starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0802/20  
28

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Krestova 36A ,
příspěvkové organizace, IČO 70631743

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A ,
příspěvkové organizace, IČO 70631743
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu   k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0803/20  
29

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČO 70631735

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace, IČO 70631735
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře  a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0804/20  
30

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČO 70631751

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace, IČO 70631751
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku  za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. AdamaRykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0805/20  
31

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČO : 70978328

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a  mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6B ,
příspěvkové organizace, IČO 70978328
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady  Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0806/20  
32

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,Kosmonautů15,
příspěvkové organizace, IČO 70944687

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, IČO 70944687
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady  k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2014

about:blank
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0807/20  
33

Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka,  Mitušova 8,
příspěvkové organizace, IČO 70631727

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a  mateřské školy  Ostrava - Hrabůvka, Mitušova 8 ,
příspěvkové organizace, IČO  70631727.
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0808/20  
34

Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 ,
příspěvkové organizace, IČO 70978336

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 ,
příspěvkové organizace, IČO 70978336.
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu   k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0809/20  
35

Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 ,
příspěvkové organizace, IČO 70944652

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy a  mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 ,
příspěvkové organizace, IČO 70944652.
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a  Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok
2014

0810/20  
36

Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631760

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014 Základní školy a  mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13 ,
příspěvkové organizace, IČO 70631760
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0811/20  
37

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy  Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23 , příspěvkové
organizace, IČO 70978344

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy  Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace, IČO 70978344
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Marina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu   k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0812/20  
38

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy  Ostrava- Hrabůvka,Klegova 27, příspěvkové
organizace, IČO 70978379

about:blank
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Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
IČO 70978379
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0813/20  
39

Účetní závěrka za  rok 2014  Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45 , příspěvkové
organizace, IČO 70944661

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014 Základní  školy Ostrava - Hrabůvka , F. Formana 45 , příspěvkové
organizace, IČO 70944661
schvaluje

rozdělení hospodářského  výsledku za rok 2014 do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu   k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0814/20  
40

Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy  Ostrava- Zábřeh,Chrjukinova12, příspěvkové
organizace, IČO 70978387

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy  Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové
organizace, IČO 70978387
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014  do fondu dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0815/20  
41

Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 , příspěvkové
organizace, IČO 70978310

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy  Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizace, IČO 70978310
schvaluje

přidělení hospodářského výsledku za rok 2014 do rezervního fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0816/20  
42

Účetní závěrka za  rok 2014 Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2 , příspěvkové
organizace, IČO 70631778

Rada městského obvodu

schvaluje

řádnou účetní závěrku za rok 2014  Základní školy  Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace,
IČO 70631778
schvaluje

převedení  hospodářského výsledku za rok 2014 do rezervního  fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0817/20  
43

Účetní závěrka za  rok 2014 Kulturního zařízení Ostrava - Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava -
Hrabůvka,  příspěvkové organizace, IČO 73184560

Rada městského obvodu

schvaluje

about:blank

13 z 28 25.5.2015 17:03



řádnou účetní závěrku za rok 2014 Kulturního zařízení Ostrava - Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava -
Hrabůvka, příspěvkové organizace, IČO 73184560
schvaluje

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014  do fondů dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře a člena rady Ing. Adama Rykalu  k podpisu Protokolu o schvalování účetní
závěrky za rok 2014

0818/20  
44

Nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání, garáží a garážových stání v bytových
domech

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit nájemné za pronájem prostor sloužících podnikání a dalších prostor, garáží a garážových stání,
které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v roce 2015 o průměrnou míru inflace za rok 2014, tj. o 0,4 %

0819/20  
45

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků s evidovanými dluhy vzniklými na nájmu prostor sloužících podnikání a dalších prostor v
bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih v
hodnotě  pohledávky nad 10000 Kč, včetně způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.03.2015

0820/20  
46

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Fr. Formana 55, 0+2, standard, č. b. 7
H. R., Fr. Formana, Ostrava-Dubina

0821/20  
47

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 12
R. J., U Studia

Slezská 16, 0+1, standard, č. b. 2
Mgr. H. A., Jubilejní

Velflíkova 1, 1+1, standard, č. b. 5
H. M., Sarajevova

Zlepšovatelů 40, 1+2, standard, č. b. 3
T. M., Výškovická a T. K., Výškovická 

Svornosti 16, 1+2, standard, č. b. 2
Š. M., Aviatiků

Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 39
H. K., Volgogradská

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 58
Š. D., P. Lumumby a Š. K., P. Lumumby

V. Jiřikovského 35, 1+3, standard, č. b. 17
J. P., Jugoslávská

2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008

H. M., Pavlovova 67, č. b. 12
H. K., Volgogradská 96, č. b. 8

3)  nevybrat nájemce na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné a pronájem bytů znovu
zveřejnit výběrovým řízením za smluvní nájemné

about:blank
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Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 2
Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 14
rozhodla

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

II.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Edisonova 84, 1+2, standard, č. b. 15  
Š. I., Edisonova

F. Formana 49, 0+2, standard, č. b. 13  
Mgr. M. H., V. Vlasákové

2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008
 

Mgr. M. H., V. Vlasákové 21, č. b. 11
rozhodla

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

0822/20  
48

Skončení nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, pronájem bytu pro sociální
potřeby, pronájem náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008
 

V. M., B. Četyny 2, č. b. 41
Ch. A., Jižní 11, č. b. 6
C. M., Oráčova 1, č. b. 18
F. J. Jubilejní 29, č. b. 2
L. V., Horní 29, č. b. 24
S. D. Plzeňská 8, č. b. 22

II.

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

místnost č. 10 - L. M., Horní 3  
místnost č. 12 - K. J., F. Formana
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka

III.

o uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 4
H. M., Čujkovova

IV.

1) o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

P. R., Hasičská
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 75

2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku prostřednictvím
JUDr. Milana Knapa, zmocněného na základě usnesení Rady MOb Ostrava-Jih č. 2591/47 ze dne 12.06.2008
 

P. R., Hasičská 1, č. b. 18

0823/20  
49

Souhlas s přechodem nájmu bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

about:blank
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s přechodem nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

B. Václavka 19, 1+3, standard, č. b. 17
M. Č., B. Václavka, Ostrava-Bělský Les
rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

B. Václavka 19, 1+3, standard, č. b. 17
M. Č., B. Václavka, Ostrava-Bělský Les

0824/20  
50

Uzavření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Václava Košaře 3, 0+1, standard, č. b. 38
S. P., Václava Košaře, Ostrava-Dubina

0825/20  
51

Výpověď z nájmu garáže v budově na ul. Kpt. Vajdy 6, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o podání výpovědi z nájmu prostoru - garáže (místnost č. 117/4) o výměře 23,60 m2 v budově jiná stavba
č.p. 3202 na ul. Kpt. Vajdy č. or. 6 v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku p.č.st. 3491 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu Luboši Hruškovi, bytem Výškovická 144/130, Ostrava-
Zábřeh, IČ: 18492291, dle důvodové zprávy

0826/20  
52

Zpráva o kontrole pohledávek vzniklých při správě  domovního a bytového fondu

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o stavu vymáhání pohledávek mandatářem Ing. Petr Mokroš- CITY, realitní agentura ze dne
19.12.2014 a zprávu o stavu vymáhání pohledávek  Majetkovou správou Ostrava-Jih, příspěvkovou
organizací ze dne 30.04.2015
pověřuje

právní odbor, aby po převzetí výkonu správy domovního a bytového fondu od příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih zřizovatelem,  zajistil vymáhání případné zjištěné škody vzniklé z důvodu
porušení povinností mandatáře, příspěvkové organizace nebo advokáta  vůči tomu, kdo ji způsobil
ukládá

odboru podpory volených orgánů, referátu organizačnímu  předat Zprávu o stavu vymáhání pohledávek na
vědomí všem členům zastupitelstva

0827/20  
53

Zveřejnění záměru na pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volné garáže č. 6 o výměře 23,70 m2 v garážovém objektu ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc.
č. st. 2079, list vlastnictví č. 21, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost ArcelorMittal
Ostrava a.s., a který tvoří součást bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu s výší
nájemného 1.500 Kč měsíčně vč. DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s účelem užívání
garážování motorového vozidla

0828/20  
54

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 11 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 53,
O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem volného prostoru - garážového stání č. 11 v bytovém domě ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih č.p. 274 na ul. Františka Formana č.
or. 53 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. st. 71/119 v k.ú. Dubina, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výší měsíčního nájemného 815 Kč vč. DPH s účelem užívání
garážové stání motorového vozidla

0829/20  
55

Žádost o prominutí nájemného za pronájem části prostor sloužících podnikání na ul. Výškovická
113, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného za pronájem části prostor sloužících podnikání o výměře 18,81 m2 v budově
občanské vybavenosti č.p. 2651 na ul. Výškovická č. or. 113 v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku

about:blank
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parc. č. st. 3453 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, nájemci společnosti PAMAX MORAVA s.r.o., se sídlem Výškovická
2651/113, Ostrava-Zábřeh, IČ: 26851407, za období od 22.10.2014 do 18.02.2015 z důvodu provádění
stavebních prací v rámci investiční akce "Rekonstrukce vestibulu kina Luna", dle důvodové zprávy

0830/20  
56

Žádost o pronájem venkovní terasy restaurace na ul. Výškovická 113, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost p. Martina Klímy, jednatele společnosti PAMAX MORAVA s.r.o., se sídlem Výškovická 2651/113,
Ostrava-Zábřeh, IČ: 26851407, nájemce prostoru sloužícího podnikání o výměře 500,02 m2 v budově
občanské vybavenosti č.p. 2651 na ul. Výškovická č. or. 113 v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku
parc. č. st. 3453 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, s účelem užívání provozování restaurační činnosti, o rozšíření
pronájmu prostor o venkovní terasu v letních měsících
rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem venkovní terasy o výměře 62,40 m2 u budovy č.p. 2651 na ul. Výškovická
č. or. 113 v Ostravě-Zábřehu, která je součástí pozemku parc. č. st. 3453 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle
důvodové zprávy

0831/20  
57

Žádost o revokaci části usnesení rady MOb č. 560/13 ze dne 09.04.2015

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení č. 560/13 ze dne 09.04.2015, kterým rozhodla o neprodloužení smlouvy ke společnému
nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 23
D. P., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les a V. P., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les
rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Vaňkova 48, 1+3, standard, č. b. 23
V. P., Vaňkova, Ostrava-Bělský Les
ukládá

bytové komisi provést místní šetření do 3 měsíců od uzavření smlouvy.

0832/20  
58

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Zlepšovatelů 18, 1+2, standard, č. b. 3
J. Š., Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

0833/20  
59

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická

Rada městského obvodu

nedoporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat společnosti STARTRONIC s.r.o., IČ 25358782, se sídlem Hlavní
třída 6147/52, Poruba, 708 00 Ostrava, pozemek st.p.č. 6558 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2
 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno
městskému obvodu Ostrava - Jih, za kupní cenu ve výši 93 500,- Kč + zákonná sazba DPH, za podmínky
úhrady za prokazatelné bezesmluvní užívání dotčeného pozemku ve výši 18,- Kč/den od 3.3.2015 do dne
právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, správního poplatku za vklad  do KN v
zákonné výši a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.815,- Kč vč. DPH a uzavřít kupní
smlouvu ve znění přílohy

0834/20  
60

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek parc.č. 715/140 ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m2,
k.ú. Výškovice u Ostravy, za kupní cenu ve výši 14.400 Kč, za podmínky úhrady poměrné částky za
zpracování znaleckého posudku ve výši 205 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí do vlastnictví Josefa Koblihy, bytem Hýlova 348/6, 700 30 Ostrava - Výškovice a
uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

0835/20  
61

Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Zábřeh na Odrou společnosti OC LUNA s.r.o.

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat spoluvlastnický podíl ve výši 8150/14962 k pozemku st.p.č. 3452,

about:blank
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zastavěná plocha, zaměřeného geometrickým plánem č. 3027-110/2013 ze dne 5.6.2014, v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, společnosti OC LUNA s.r.o., se sídlem Brno, Palackého třída 916/158, IČ 01688880, za cenu 1
180 502,- bez DPH za podmínky úhrady správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí a uzavřít
dodatek č. 1 ke smlouvě o výstavbě ve znění přílohy tohoto materiálu.

0836/20  
62

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod názvem „Nová
trafostanice pro školu 22/0,4 kV – DTSOS 8550“ v celkové délce cca 15,3 bm pod povrchem části pozemku
p.p.č. 258/4 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené 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, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV
v celkové délce cca 15,3 bm pod názvem stavby „Nová trafostanice pro školu 22/0,4 kV – DTSOS 8550“ pro
školskou právnickou osobu VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ: 26 836 025, se sídlem
Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i
započatý bm podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, a to  vše v
rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV  - školskou právnickou osobou VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, IČ: 26 836 025, se sídlem Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu v
rozsahu dle předloženého návrhu, za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů (chodníky,
komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a
komunálních služeb

0837/20  
63

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby plynovodní přípojky ke stavbě NTL plynovodu v rámci akce „REKO
MS NTL Ostrava, ul. Krasnoarmejců“ v délce cca 17,6 bm na částech pozemků p.p.č. 654/42 ostatní plocha,
ostatní komunikace  a p.p.č.  654/74 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krasnoarmejců, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu na části pozemků p.p.č. 654/42 ostatní
plocha, ostatní komunikace  a p.p.č.  654/74 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem umístění stavby  plynovodní přípojky ke stavbě NTL plynovodu v rámci akce „REKO MS NTL
Ostrava, ul. Krasnoarmejců“ v délce cca 8 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 - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování plynovodní přípojky,  a to  vše v rozsahu daném
geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.5.2017 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

0838/20  
64

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavebních úprav v rámci stavby „Autobusový
terminál Interspar“

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavebních prací v rámci stavby „Autobusový terminál Interspar“ na
částech pozemků parc.č. 100/60 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 100/14 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih

about:blank
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0839/20  
65

Stanovisko k nabytí účelové komunikace umístěné na pozemku parc.č. 272 v k. ú. Dubina u
Ostravy

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k bezúplatnému nabytí účelové komunikace ve vlastnictví společnosti AUTOMONT
CSW, spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Bělský Les, Horní 3023/122, PSČ 70030, IČ: 41034511 umístěné na
pozemku parc.č. 272, k.ú. Dubina u Ostravy, svěřeném městskému obvodu, do vlastnictví statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih

0840/20  
66

Stanovisko k pronájmu části pozemku p.p.č. 692/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ulic
Jugoslávská x Karpatská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko k pronájmu části pozemku p.p.č. 692/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 12,5 m² v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita ulic Jugoslávská x Karpatská, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, za
účelem užívání parkovacího místa pro vozidlo v osobním vlastnictví

0841/20  
67

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Kotlářova - variantní
návrh

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 20. schůze rady materiál č. 67, týkající se stanoviska k záměru prodeje části pozemku v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Kotlářova

0842/20  
68

Stanovisko k záměru prodeje pozemku p.p.č. 198/4 v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká x Moravská
(variantní návrh)

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek p.p.č.
198/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2705 m² v k.ú. Hrabůvka, ulice Místecká x Moravská,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat dotčený pozemek
ukládá

Mgr. Andree Miškaříkové, vedoucí odboru majetkového
požádat radu města o předchozí souhlas k pronájmu pozemku
Termín: 30. 10. 2015

0843/20  
69

Stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice Horní a pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Plzeňská

Rada městského obvodu

vydává

souhlasné stanovisko ke směně pozemku parc.č. 100/92 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45
m2 v k.ú. Dubina u Ostravy a pozemku p.p.č. 455/90 ostatní plocha, dráha o výměře 14 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, z vlastnictví statutárního města Ostravy, do vlastnictví Dopravního podniku Ostrava, a.s.

0844/20  
70

Výpůjčka části pozemku a souhlas s využitím pozemku v areálu základní školy  v k.ú. Hrabůvka,
ul. Mjr. Nováka a ul. Krestova

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 12 595 m² v k. ú. Hrabůvka,
spolku Young Life Česká republika o.s., IČ: 265 31 003, se sídlem Dominova 2465/11, Stodůlky, 158 00
Praha, pobočka Ostrava, za účelem vytvoření stanového městečka pro studenty mezinárodních škol v rámci
projektu Service Projekt 2015 na dobu určitou ve dnech od 18.6.2015 do 28.6.2015 a uzavřít smlouvu o
výpůjčce, ve znění přílohy tohoto materiálu
a souhlasí

aby Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace poskytla do
užívání pozemek p.p.č. 434/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 17 764 m² v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, spolku Young Life Česká republika
o.s., IČ: 265 31 003, se sídlem Dominova 2465/11, Stodůlky, 158 00 Praha, pobočka Ostrava, v termínu
od 18.6.2015 do 28.6.2015, za účelem vytvoření stanového městečka pro studenty mezinárodních škol v
rámci projektu Service Project 2015

0845/20  
71

Záměr na pronájem části pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení
věcného břemene - služebnosti na části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. U Studia -
variantní návrh

Rada městského obvodu

about:blank
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projednala

žádost společnosti HYDRODYNAMIC  s.r.o. o pronájem části pozemku a zřízení věcného břemene
-služebnosti  k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia a

rozhodla o záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice 2 x 6 m v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem zřízení a užívání vjezdu a výjezdu o rozloze 2 x 6 m, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a

souhlasí se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v délce cca 8 bm s osazením typové
vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v délce cca 25 bm v rámci stavby „Mycí boxy pro automobily na
pozemku p.p.č. 732/8 k.ú. Zábřeh nad Odrou“ pod povrchem částí pozemků p.p.č. 1095/1 ostatní plocha,
silnice a p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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.
1095/1 ostatní plocha, silnice a p.p.č. 715/3 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem
umístění vodovodní přípojky v délce cca 8 bm s osazením typové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky v
délce cca 25 bm v rámci stavby „Mycí boxy pro automobily na pozemku p.p.č. 732/8 k.ú. Zábřeh nad
Odrou“ pro společnost HYDRODYNAMIC s.r.o., IČ: 01683128, se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, za úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní a
kanalizační přípojky

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

souhlasí do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 30.4.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem
vodovodní přípojky s osazením typové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky - společností
HYDRODYNAMIC s.r.o., IČ: 01683128, se sídlem Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouvu o právu provést
stavbu, ve znění přílohy předloženého materiálu

0846/20  
72

Záměr pronájmu pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)pozemek p.č.st. 1143, zast. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká
2)pozemek p.č.st. 1687/8, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. U Skleníku
3)pozemek p.č.st. 2537, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek p.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/361, spoluvlastnický podíl o velikosti
1690/38630, tzn. 10,06 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

0847/20  
73

Záměr vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru vypůjčit část pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 643 m² v k.ú. Hrabůvka, ul.
Mjr. Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem užívání jako zahrada k zařízení provozovanému v prostorách budovy č.p. 1455, objektu občanské
vybavenosti, který je součástí pozemku p.č.st. 1303 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka na ulici
Mjr. Nováka č.o. 34 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

0848/20  
74

Zrušení usnesení a záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 161/4 ze dne 18.12.2014 a
rozhodla

o  záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4m  x 12
m  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statuárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem provozování letní sezónní předzahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou

0849/20  
75

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Výškovická x Lumírova - variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/284 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 (3
m x 5 m), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.

about:blank
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Výškovice u Ostravy, za účelem provozování restaurační zahrádky, na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní dobou

0850/20  
76

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Řadová

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit záměr prodat pozemek parc.č. 1236/10 ostatní plocha, zeleň o
výměře 12 m2 a pozemek parc.č. 1236/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 37 m2, které byly geometrickým
plánem č. 3226-17/2015 ze dne 6.2.2015 odděleny z pozemku parc.č. 1236/2 ostatní plocha, zeleň, vše
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem prodeje pozemků jako předzahrádek tvořících přístup a příjezd k rodinným domům

0851/20  
77

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby „Oprava vodovodu v Zábřehu, ul. Pavlovova“ na částech pozemků p.p.č. 612/14 ostatní
plocha, jiná plocha, p.p.č. 654/12 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/18 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

a
rozhodla

uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

0852/20  
78

Smlouva o zajištění kreditů elektronických čipových karet

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením smlouvy o zajištění kreditních elektronických čipových karet se Sportovním a rekreačním
zařízením města Ostravy, s.r.o., IČ 25385691, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00  Ostrava-Poruba dle
předloženého návrhu
zmocňuje

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

0853/20  
79

Projednání podnětu k prošetření týkajícího se vybudování nového parkovacího místa na ul.
Petruškova, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

podnět pana R. H., bytem Šalounova, Ostrava-Vítkovice doručený Radě městského obvodu Ostrava-Jih dne
8.4.2015
schvaluje

návrh odpovědi ve znění přílohy tohoto materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit návrh odpovědi ve znění přílohy tohoto materiálu

0854/20  
80

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení paní V. B. ve výši 29 928,- Kč, když poplatek z prodlení vznikl v
souvislosti s neuhrazeným nájemným a vyúčtování služeb poskytovaných spolu s bydlením v letech 1998 až
2000 za byt č. 6 v domě č. 1560/8 na ulici J. Herolda v Ostravě-Bělském Lese,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih

prominout poplatek z prodlení paní V. B. ve výši 29 928,- Kč, když poplatek z prodlení vznikl v souvislosti s
neuhrazeným nájemným a vyúčtování služeb poskytovaných spolu s bydlením v letech 1998 až 2000 za byt
č. 6 v domě č. 1560/8 na ulici J. Herolda v Ostravě-Bělském Lese,

dle důvodové zprávy

0855/20  
81

Žádost o splátkový kalendář

Rada městského obvodu

about:blank
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nesouhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

s p. T. K., a E. K., za pohledávky vzniklé z titulu nezaplaceného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná
s užíváním bytu č. 3 v domě č. 529/81 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce ve výši 107 614,03 Kč s přísl. a
z titulu nákladů řízení ve výši 8 668,00 Kč, a to formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 300,00 Kč,

dle důvodové zprávy

a
nedoporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář

s p. T. K., a pí E. K., za pohledávky vzniklé z titulu nezaplaceného nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytu č. 3 v domě č. 529/81 na ul. Jubilejní v Ostravě-Hrabůvce  ve výši 107
614,03 Kč s přísl. a z titulu nákladů řízení ve výši 8 668,00 Kč, a to formou pravidelných měsíčních splátek
ve výši 300,00 Kč,

dle důvodové zprávy.

0856/20  
82

Návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace MSOJ

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih dle předloženého
návrhu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace
Majetková správa Ostrava-Jih, kterou dojde zejména ke změně názvu příspěvkové organizace z Majetková
práva Ostrava-Jih na Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, dále změně sídla z Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka na Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh a novému vymezení hlavních
činností, dle předloženého návrhu

0857/20  
83

Schválení účetní závěrky MSOJ za rok 2014

Rada městského obvodu

schvaluje

účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava - Jih, IČ: 667 39 331.

0858/20  
84

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

Informaci k prezentaci uvedené stavby

0859/20  
85P

Úprava smluv z hlediska daňové povinnosti u staveb: Zateplení družin Klegova, Krestova, A.
Kučery;  Zateplení ZŠ Volgogradská; Zateplení MŠ Adamusova 7

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/14 se zhotovitelem Bystroň Group a.s., se sídlem
Ostrava, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ 278 00 466, na realizaci stavby "Zateplení objektu družiny u ZŠ
Klegova, ZŠ A.Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" - kterým se mění znění textu čl. IV. odst. 1. na:
Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné
správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/002/15 se zhotovitelem Omlux, spol. s r.o., se sídlem
Ostrava, Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, PSČ 725 28, IČ 619 44 840, na realizaci stavby "Zateplení a
výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" - kterým se mění znění textu čl. IV. odst. 1.
na: Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/009/2015 se zhotovitelem Tomáš STRAUB s.r.o., se
sídlem Hlučín, Ostravská 1847, PSČ 748 01, IČ 277 62 939, na realizaci stavby "Revitalizace mateřské
školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka" - kterým se mění znění textu čl. IV. odst. 1. na: Objednatel
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro
výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
ukládá

about:blank
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
Prověřit znění:
dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4/034/035/14, "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.Kučery a ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka".
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/034/002/15, "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh".
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/034/009/2015, "Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-
Hrabůvka"
Termín: 27. 05. 2015
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením:
dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4/034/035/14, "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.Kučery a ZŠ
Krestova, Ostrava-Hrabůvka",
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/034/002/15, "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská,
Ostrava-Zábřeh"
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4/034/009/2015, "Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-
Hrabůvka"
Termín: 28. 05. 2015

0860/20  
86P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a odd. B části II. Zásad) - Čištění vpustí dešťové kanalizace v městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2)

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 41.15 k poskytnutí služeb "Čištění
vpustí dešťové kanalizace v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2015 - 2016 (v lokalitě 1 nebo 2)“ dle §
18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části
II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a koncesní řízení..., ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s úpravou a doplněním
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarosta obvodu
2. Ing. et. Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Mgr. Radim Miklas, zastupitel obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. et. Ing. Jindřich Haverland, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 41.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 31. 07. 2015

0861/20  
87P

Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - GO střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro
bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52 O.-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 49.15 k provedení stavebních prací
"Generální oprava střech vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytové domy ul. Vaňkova č. 46, 48, 50, 52
Ostrava-Bělský Les“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších
změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s doplněním
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
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náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Markéta Langrová, členka rady obvodu

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 49.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 07. 2015

0862/20  
88P

Podmínky výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 20. schůze rady materiál č. 88P, týkající se Podmínek výzvy (stav. práce dle § 18 odst. 5 zák.č.
137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce podlahy
v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka k přepracování smlouvy o dílo.

0863/20  
89P

Zpráva komise Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora při
realizaci stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 30.15 na služby Inženýrsko-investorské činnosti a stavebně-technický dozor investora při realizaci
stavby Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření příkazní smlouvy s vybraným uchazečem
K+H správci staveb s.r.o. se sídlem V  Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  IČ 03815960   za
nabídkovou cenu 29 970 Kč bez DPH,  36 263 Kč s DPH

jako druhým v pořadí s uchazečem
Ing. Lukáš Záruba, s místem podnikání U Hřiště 333, 739 31 Řepiště, IČ 75197626 s místem podnikání U
Hřiště 333, 739 31 Řepiště,  IČ 75197626  za nabídkovou cenu 59 400 Kč (uchazeč není plátce DPH)
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh příkazní smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 30.15 na všechny části veřejné
zakázky
Termín: 31. 05. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrhy příkazní smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 30.15 a
předat je k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 15. 06. 2015

0864/20  
90P

Zrušení VZ (dodávky dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k VZ 26.15 na poskytnutí dodávky "Vybudování
bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh" o vyloučení uchazeče:
- M A N U S Prostějov, spol. s r.o., se sídlem Za drahou 4332/4,. 796 87 Prostějov, IČ: 47900440, a
- VECOM zdvihací zařízení s.r.o., se sídlem Ovenecká 32/315, 170 00 Praha 7, IČ: 25599348
bere na vědomí

odstoupení uchazeče Roman Houška, s místem podnikání Pekařská 623, 272 01 Kladno, korespondenční
adresa Slavíkova 6142, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 64554171 ze soutěže k VZ 26.15 na poskytnutí
dodávky "Vybudování bezbariérového přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh"
rozhodla

zrušit  veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 26.15 na poskytnutí dodávky "Vybudování bezbariérového
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přístupu do objektu Gurťjevova 11/489, Ostrava-Zábřeh" z důvodu, že v soutěži nezůstala po posouzení
nabídek žádná nabídka
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 26.15 vyplývající z usnesení
Termín: 28. 05. 2015

0865/20  
91

Stanovisko k uplatnění předkupního práva k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k nemovitým
věcem - stavbám v k.ú. Zábřeh nad Odrou: stavba čp. 2626, jiná stavba na pozemku st.p.č. 3484, stavba
bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 4034, stavba bez čp./če. jiná stavba na pozemku st.p.č. 6190 ve
vlastnictví společnosti P A C, spol. s r. o., se sídlem Kolejní 1323/12, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ
42865077 za kupní cenu ve výši 30.000.000 Kč.

0866/20  
92

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti k
části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního kabelového vedení NN a umístění přípojkové skříně v
rámci akce „Ostrava, Lumírova 522/26, NNk“, v délce cca 2,6 bm, na části pozemku parc.č. 793/285
ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se
svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 793/285 ostatní
plocha, jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby zemního kabelového vedení NN a umístění
přípojkové skříně v rámci akce „Ostrava, Lumírova 522/26, NNk“,  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500
Kč/bm + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm  zemního kabelového vedení NN a za úplatu 1.000 Kč
+ zákonná sazba DPH za umístění přípojkové skříně  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování zemního kabelového vedení NN vč. umístění přípojkové
skříně, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však 30.6.2017 uzavřít se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

0867/20  
93

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

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5154 o 238 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5152 o 300 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121 o 477 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6122 o 61 tis. Kč

0868/20  
94

Nájemné za pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit s účinností od 01.07.2015 nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou na byty s dříve tzv. regulovaným nájemným ve výši 50,02
Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty standardní a ve výši 45,02 Kč/m2 podlahové plochy
bytu/měsíc pro byty se sníženou kvalitou
- u nájemců s uzavřenou nájemní smlouvou na smluvní nájemné
- u nájemců bytů zvláštního určení se sazbou nájemného 29,48 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc  a se
sazbou nájemného 32,02 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc
dle důvodové zprávy

about:blank
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0869/20  
95

Pronájem prostor v budově č.p. 1455 na ul. Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o pronájmu prostor v budově č.p. 1455, objekt občanské vybavenosti,  která je součástí pozemku p.č.st.
1303, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ulici Mjr. Nováka č. or. 34 v Ostravě-Hrabůvce, a to:
dvoupodlažního pavilonu "C" o výměře 550,82 m2
za účelem užívání jako inkluzivní mateřská škola, tj. provozování předškolního vzdělávání dětí běžné
populace a dětí s postižením  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 152
Kč/m2/rok

a části spojovací chodby pro pavilony "A", "B", "C" a tělocvičnu o výměře 90 m2 za účelem užívání jako
přístupová chodba k pronajatému pavilonu "C"  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s výší
nájemného 50 Kč/m2/rok

nově vznikající společnosti Mateřská škola Paprsek s.r.o., dosud nezapsané v obchodním rejstříku

II. o uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvy o právu provést stavbu s jednateli společnosti
 Mateřská škola Paprsek s.r.o.  z důvodu vyřizování  změny účelu užívání s účinností od 01.07.2015 po
zápisu společnosti do obchodního rejstříku

0870/20  
96

Zveřejnění záměru - prostory v objektu na ul. Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 25.04.2006, ve znění dodatků, uzavřené na dobu určitou
do 14.10.2016 s přednostním právem na uzavření nové nájemní smlouvy na další období, na pronájem
prostor o výměře 1150,91 m2 v objektu č.p. 734 na ul. Charvátská č.or. 10 v Ostravě-Výškovicích, který je
součástí pozemku parc. č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy,  s výší nájemného 150,49 Kč/m2/rok, s
 účelem užívání jako provozování veřejného sportovního centra, jehož nájemcem je spolek CDU SPORT -
VOLNÝ ČAS o.s., se sídlem Opavská 775/89, Ostrava-Poruba, IČ: 22675256, a to z důvodu prodloužení
doby nájmu na dobu určitou do 31.12.2031

dle důvodové zprávy
žádá

Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu ke změně doby trvání nájemní smlouvy na pronájem
prostor o výměře 1150,91 m2 v objektu č.p. 734 na ul. Charvátská č.or. 10 v Ostravě-Výškovicích, který je
součástí pozemku parc. č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy, na dobu určitou do 31.12.2031,  jehož
nájemcem je spolek CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o. s., se sídlem Opavská 775/89, Ostrava-Poruba, IČ:
22675256

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

97 K části materiálu č. 2 - Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m. o. Ostrava-Jih na rok 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

7)
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5152 o 545 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, ORG 1083 o 545 tis. Kč

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava v příloze usnesení  č. 0368/9 ze dne 27.2.2015

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu,
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015 dle příloh č. 1-5 materiálu
souhlasí

s návrhem smluv o poskytnutí účelové dotace
souhlasí

s použitím znaku a loga Městského obvodu Ostrava-Jih příjemci veřejné finanční podpory - účelových dotací
za účelem propagace realizace podpořených projektů
doporučuje

Zástupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových
dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 2015
dle příloh č. 1-5 materiálu
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih souhlasit s návrhem smlouv o poskytnutí účelové dotace

about:blank
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