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Přehled usnesení 46. schůze Rady městského obvodu, ze dne 19. 11. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1731/46 1. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1732/46 2. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1733/46 3. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
vymezující prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy (Věra Válková,
místostarostka)

1734/46 4. Záchovná údržba vyhrazených parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené - variantní řešení (Věra
Válková, místostarostka)

1735/46 5. Dědické řízení po zůstaviteli H. G., úmrtí dne 01.09.2015, místo  Ostrava-Výškovice (Věra Válková,
místostarostka)

1736/46 6. Dodatek č.2 ke zřizovací listině TSOJ - aktualizace příloh č. 1 a č. 2 k 31.10.2015 (Věra Válková,
místostarostka)

1737/46 7. Plán účetních odpisů TSOJ (do 31.8.2015 MSOJ) - úprava č.2 (Věra Válková, místostarostka)

1738/46 8. Vyřazení majetku TSOJ (Věra Válková, místostarostka)

1739/46 9. Odpis pohledávek (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1740/46 10. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1741/46 11. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s třetí osobou (Bc. František Dehner, místostarosta)

1742/46 13. Dodatek č. 1 na změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 37/014/275/13/Vru ze dne
31.10.2013 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1743/46 14. Dodatek č. 1 na změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 37/014/437/13/Vru ze dne
31.10.2013 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1744/46 15. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1745/46 16. Pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o
celkové výměře 120 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná“ (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1746/46 17. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1747/46 18. Revokace usnesení a pronájem pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1748/46 19. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na část pozemku
v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1749/46 20. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Kaminského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1750/46 21. Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x Kaminského (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1751/46 22. Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1752/46 23. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Břustkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1753/46 24. Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Markova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1754/46 25. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. V Poli (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1755/46 26. Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – sleva nájemného, část pozemku v k.ú. Výškovice u
Ostravy, lokalita ul. Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1756/46 27. Záměry na pronájem krytých stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1757/46 28. Dar Knihovně, pobočka Závodní  47 - Smlouva o bezúplatném převodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

1758/46 29. D. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1759/46 30. L. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1760/46 31. M. P. - odpis pohledávky (Bc. Martin Bednář, starosta)

1761/46 33. Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu pro rok 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

1762/46 34. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu pro rok 2016 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

1763/46 35. Podnájem bytu (Markéta Langrová, člen rady)
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1764/46 36. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1765/46 37. Prominutí úroku z prodlení (TJ Sokol Hrabůvka) (Markéta Langrová, člen rady)

1766/46 38. Převod odběrného místa dodávky elektrické energie na objektu Kapitán Vajdy 3202/6 (Markéta Langrová,
člen rady)

1767/46 39. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku (Markéta Langrová, člen rady)

1768/46 40. Udělení souhlasu s vybudováním přístřešku v prostoru terasy u objektu na ul. Mitušova 1330/4, Ostrava -
Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

1769/46 41. Ukončení nájmu bytu dohodou, uzavření nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o ubytování, zaslání výzvy
před podáním výpovědi, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc. bydlení (Markéta Langrová, člen rady)

1770/46 42. Ukončení pronájmu prostor výpovědí a zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v
objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

1771/46 43. Uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti v DaBF (Markéta Langrová, člen rady)

1772/46 44. Zřízení věcného břemene v bytových domech na ul. Vlasty Vlasákové, O.-Bělský Les (Markéta Langrová,
člen rady)

1773/46 45. Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová,
člen rady)

1774/46 46. Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou a uzavření smlouvy k nájmu
(společnému nájmu) bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1775/46 47. Žádost o uzavření splátkového kalendáře (P. M.) (Markéta Langrová, člen rady)

1776/46 48. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

1777/46 49P. Oprava sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava - Zábřeh (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1778/46 50P. Revokace usnesení č. 1532/40  ze dne 8.10.2015 (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1779/46 51P. Fitness park Ostrava-Dubina: část 1 - objekty - B2-Discgolf, B3-Fitness prvky, B4-Terénní úpravy a
A-veřejné osvětlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

1780/46 52P. Odpis nerealizované projektové dokumentace (Bc. František Dehner, místostarosta)

1781/46 53P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. Zásad) -
"Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Bělský Les" (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1782/46 54P. Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části II. 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)

1783/46 55P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářského materiálu v roce
2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1784/46 56P. Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za III. čtvrtletí roku 2015 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1785/46 59P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup myček pro příspěvkové organizace
zřízené obvodem Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1786/46 60P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního hřiště v
zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

1787/46 61. Návrh termínů schůzí  Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na I. pololetí 2016 (Bc. Martin Bednář, starosta)

1788/46 62. Podání trestního oznámení (Bc. Martin Bednář, starosta)

1789/46 63. Prominutí části nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka (Markéta
Langrová, člen rady)

1790/46 64. Pronájem bytů v bytových domech na ul. Odborářská 68, 70, 72, 74 a na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce
(Markéta Langrová, člen rady)

1791/46 65. Pronájem bytu vyčleněného pro sociální potřeby (Markéta Langrová, člen rady)

1792/46 66. Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

1793/46 67. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č.15 NN
1007230243, dodatku a platebního kalendáře (Věra Válková, místostarostka)

1794/46 OR Změna termínu schůze rady (Bc. Martin Bednář, starosta)

1795/46 OR Odvolání člena komise (Bc. Martin Bednář, starosta)

1796/46 OR Svolání zasedání zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato 12. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkových
organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen
rady)
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nepřijato 57P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2015 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

staženo 32. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2016 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

staženo 58P. Změna jmenovaného 1 člena komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise VZ 94.15  „Instalace měření
spotřeby tepla denostupňovou metodou“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

about:blank
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1731/46  
1

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

Rada městského obvodu

schvaluje

1) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 1, § 3632, pol. 2324 o 34 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 34 tis. Kč

2a) změnu závazných ukazatelů PO dle bodu 2 důvodové zprávy
2b) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, org. dle bodu 2 důvodové zprávy o 1 071 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 31xx, pol. 5331, org. dle bodu 2 důvodové zprávy o 1 071 tis. Kč

3) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 300 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5168 o 195 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6122 o 495 tis. Kč

1732/46  
2

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+0, I. kat., č.b. 9
M. H., trvale bytem Cholevova 1447/7, Ostrava-Hrabůvka

1733/46  
3

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství, vymezující prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
vymezující prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy - přílohy číslo 1.

1734/46  
4

Záchovná údržba vyhrazených parkovacích míst pro osoby zdravotně postižené - variantní
řešení

Rada městského obvodu

bere na vědomí

doporučení komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku
ukládá

komisi  pro  dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku  zpracovat  koncepční  řešení
dopravního značení parkovacích stání pro ZTP vč. kalkulace odhadovaných nákladů

1735/46  
5

Dědické řízení po zůstaviteli H. G., úmrtí dne 01.09.2015, místo  Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

nabýt majetek nepatrné hodnoty  ve výši 4 962  Kč po zůstaviteli  H. G., úmrtí dne 01.09.2015 v Ostravě-
Výškovicích

1736/46  
6

Dodatek č.2 ke zřizovací listině TSOJ - aktualizace příloh č. 1 a č. 2 k 31.10.2015

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem Dodatku č. 2 ke zřizovací listině TSOJ - aktualizace příloh č. 1 a č. 2  k 31.10.2015
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

1737/46  
7

Plán účetních odpisů TSOJ (do 31.8.2015 MSOJ) - úprava č.2

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu č.2 plánu účetních odpisů TSOJ na rok 2015 dle předložené důvodové zprávy.

1738/46  
8

Vyřazení majetku TSOJ

Rada městského obvodu
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stahuje

z jednání 46. schůze rady materiál č. 8, týkající se vyřazení majetku TSOJ

1739/46  
9

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s  odepsáním  nedobytných pohledávek  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  V.  Košaře  6,
příspěvkové organizace po dlužníkovi J.  G.   ve výši 360,- Kč,  a dlužníkovi V.  O.  B.  ve výši 360,- Kč,  s
odepsáním  nedobytných  pohledávek  Mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Adamusova  7,  příspěvková
organizace po dlužníkovi R. M. ve výši 2.404,- Kč a dlužníkovi M. S. ve výši 1570,- Kč dle důvodové zprávy.

1740/46  
10

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,
A. Kučery 20,  příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 102 081,42 a Základní škole a mateřské škole
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci v celkové  hodnotě Kč 102 081,40 dle důvodové zprávy

1741/46  
11

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 Základní školou a mateřskou
školou Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkovou organizací, se sídlem Krestova 1387/36A, Ostrava -
Hrabůvka,  IČ 70631743 a společnosti  Ostravské vodárny  a kanalizace a.s.,  Nádražní  28/3114,  Ostrava,
Moravská Ostrava, IČ 02414368 na odběrném místě Školní jídelna na ulici Krestova 1426/38a, Ostrava -
Hrabůvka dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smluv.

1742/46  
13

Dodatek č. 1 na změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 37/014
/275/13/Vru ze dne 31.10.2013

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401
17 (jako nástupnickou společností za SMP Net, s.r.o.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti,  Smlouvě o právu provést stavbu č. 37/014/275/13/Vru ze dne
31.10.2013, kterým se prodlouží doba platnosti smlouvy do 31.12.2016, ve znění přílohy tohoto materiálu

1743/46  
14

Dodatek č. 1 na změnu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 37/014
/437/13/Vru ze dne 31.10.2013

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401
17 (jako nástupnickou společností za SMP Net, s.r.o.) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti,  Smlouvě o právu provést stavbu č. 37/014/437/13/Vru ze dne
31.10.2013, kterým se prodlouží doba platnosti smlouvy do 30.6.2017, ve znění přílohy tohoto materiálu

1744/46  
15

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
navrhuje

1. Změnit výši poplatku za užívání veřejného prostranství u zařízení pro služby stanovenou v příloze č. 2 k
OZV, ad; d) "zařízení pro služby" takto:
základní sazba 10,-
paušál týdenní 20,-
paušál měsíční 75,-

2. Doplnit čl. 8 odst. (9) OZV o text tohoto znění: Osvobodit od poplatku osoby užívající veřejné prostranství
pro  umístění  zařízení  sloužícího  pro  poskytování  služeb  -  předzahrádky  se  zabudovaným  technickým
zařízením v době od 1.11. do 30.4. kalendářního roku v městském obvodu Ostrava-Jih.

3. Upravit přílohu č. 1 OZV pro k.ú. Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Dubina u Ostrava a Zábřeh nad Odrou
ve znění přílohy předloženého materiálu.

about:blank
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ukládá

starostovi městského obvodu předložit návrh statutárnímu městu Ostrava.

1745/46  
16

Pronájem částí  pozemků p.p.č.  608/2 -  ostatní  plocha,  jiná plocha a p.p.č.  644/2 -  ostatní
plocha, dráha o celkové výměře 120 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita „Pavlovova - Rudná“

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20m² a p.p.č. 644/2 - ostatní
plocha, dráha o výměře 100m², výměra celkem 120m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Pavlovova -
Rudná", ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
užívání částí pozemků jako zahrádky č. 26 panu P. D., bytem Pavlovova 2628/27, Ostrava - Zábřeh, za cenu
11 Kč/m²/rok,  tj.  za celkovou částku 1 320 Kč ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a
uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

1746/46  
17

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, společnosti
Startronic - luna s.r.o., IČ 27846741, se sídlem Ostrava - Kunčice, Truhlářská 710/2A, PSČ 71900 za účelem
umístění a provozování restaurační zahrádky o výměře 4 m  x 12 m, s ročním nájemným ve výši 10,-
Kč/m2, tj. za roční nájemné ve  výši 480,- Kč,  na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a  uzavřít
nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu

1747/46  
18

Revokace usnesení a pronájem pozemků  v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 1205/31 ze dne 13.8.2015

a
rozhodla

pronajmout

a) pozemky st.p.č.  104/2 zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 307 m2 a p.p.č.  115/1 ostatní  plocha,
ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou a
zahrady

b) část pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k. ú.  Zábřeh nad
Odrou, ul. Starobělská ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava -
Jih,  za účelem užívání příjezdu a přístupu k nemovitosti,

Českomoravské  myslivecké  jednotě,  o.s.,  okresní  myslivecký  spolek  Ostrava,  IČ: 67777511,  se  sídlem
Starobělská 461/103, Zábřeh, 700 30 Ostrava, s ročním nájemným ve výši 45,- Kč/m2, tj. za roční nájemné
ve   výši  15.300,-  Kč,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  se  stanovením  úhrady  za
prokazatelné užívání pozemku ve výši 45,- Kč/m2/rok od 1.10.2012  do doby účinnosti smlouvy o nájmu v
celkové výši  48.457,- Kč,  která bude uhrazena formou 7 měsíčních splátek a uzavřít  smlouvu o nájmu
pozemku ve znění přílohy tohoto materiálu

1748/46  
19

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně umístění
přípojkového pilíře v rámci akce „Ostrava 950 Raška, NNk“, v celkové délce cca 2 bm, na části  pozemku
p.p.č. 215/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene  - služebnosti  dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 215/8 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.   Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4
kV v délce cca 2 bm včetně umístění přípojkového pilíře v rámci akce „Ostrava 950 Raška, NNk“ ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, za úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm přípojky NN 0,4 kV a za úplatu
1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkového pilíře

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemní elektrické kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně
umístění přípojkového pilíře, a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

about:blank
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do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  do  30.11.2017  uzavřít  se  stavebníkem  -  vlastníkem
podzemní  elektrické  kabelové  přípojky  NN  0,4  kV  vč.  umístění  přípojkového  pilíře  -  společností  ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

1749/46  
20

Souhlas se vstupem, realizací,  umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Kaminského

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního kabelového vedení VN v délce cca 4,75 bm a demontáží
stávajícího vedení VN v délce cca 21 bm v rámci akce "Ostrava, Kaminského, přel. Vnk, Nnk SMO", na části
pozemku  parc.č.  70/1  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  dle  předloženého návrhu k  části  pozemku parc.č.  70/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby zemního kabelového vedení VN v délce cca 4,75
bm v rámce akce "Ostrava, Kaminského, přel. Vnk, Nnk SMO", 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 bez DPH
+ zákonná sazba DPH za uložení zemního kabelového vedení VN

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

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem stavby
podzemního kabelového vedení VN - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV -  Podmokly,  Teplická  874/8,  PSČ 405 02,  smlouvu o  uzavření  budoucí  smlouvy  o zřízení  úplatného
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1750/46  
21

Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. V. Jiřikovského x Kaminského

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit části pozemků parc.č. 71/103 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 9616 m2 a
parc.č.  71/123  ostatní  plocha,  jiná  plocha  o  výměře  96  m2  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví
statutárního města Ostravy,  se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih,  Moravskoslezskému kraji,  IČ:
70890692,  se  sídlem  28.  října  2771/117,  702  00  Ostrava  -  Moravská  Ostrava,  za  účelem  užívání  a
provozování stavebních objektů „Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih“, na dobu určitou (nejdéle
do 31.3.2016) a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy tohoto materiálu

1751/46  
22

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

1. o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 101/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2 (šikmé stání
5,480 m  x  3,920 m) v  k.ú.  Dubina u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem zřízení a užívání parkovacího stání pro osobní automobil,  na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

2.  nezveřejnit záměr na pronájem části  pozemku parc.č.  101/58 ostatní plocha,  zeleň o výměře 35 m2
(nepravidelný  tvar)  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  zřízení  a  užívání  parkovacího  stání  pro  osobní  automobil  s
přívěsným vozíkem, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1752/46  
23

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Břustkova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 793/249 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 (3m x
4 m) v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za  účelem  zřízení  a  užívání  parkovacího  stání  pro  osobní  automobil,  na  dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

1753/46  
24

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Markova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem  částí  pozemků p.p.č.  799/9 ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  a  p.p.č.  799/13
ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 27,25 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, ve

about:blank
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vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřené  městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  a
užívání

a)    parkovacího stání č. 1  o výměře 3,15m2 na části pozemku p.p.č.  799/9 a o výměře 9,35 m2 na části
pozemku p.p.č. 799/13
b)    parkovacího stání č. 2 o výměře 1,25m2 na části pozemku p.p.č. 799/9 a o výměře 13,50 m2 na části
pozemku p.p.č. 799/13,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1754/46  
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19,8 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění a užívání přístupu a vjezdu o výměře 1,8 m x 11 m,  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou

1755/46  
26

Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – sleva nájemného, část pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

rozhodla

1. nevyhovět žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, IČ: 70968012, se sídlem Drůbeží
3/33, 700 30 Ostrava - Výškovice o poskytnutí slevy z nájemného za 2 roky zpětně z důvodu kosení části
pozemku parc.č.  823 o výměře 3208 m2 v k.ú.  Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městského obvodu Ostrava-Jih

2. o záměru na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0371/10/Dzi ze dne 21.4.2010, uzavřené se
Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, IČ: 70968012, se sídlem Drůbeží 3/33, 700 30 Ostrava
- Výškovice, k zahrádkářským účelům, týkající se snížení ročního nájemného o částku 10 425 Kč ročně od r.
2016, z důvodu kosení pozemku, dle důvodové zprávy

1756/46  
27

Záměry na pronájem krytých stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o záměru na pronájem krytého stání č. 24 v PO 41, ul. B. Václavka, umístěného v podzemním podlaží
 budovy bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku  parc. č.199 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1095
m2, k.ú. Dubina u Ostravy,  za účelem parkování  motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou,  s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH

2) o záměru na pronájem krytého stání  č. 81 v PO 41, ul. B.  Václavka, umístěného v nadzemním podlaží
 budovy bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku  parc. č.199 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1095
m2, k.ú. Dubina u Ostravy,  za účelem parkování  motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou,  s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH

3) o záměru na pronájem krytého stání  č. 61 v PO 42. ul. B. Václavka, umístěného v nadzemním podlaží
 budovy bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku  parc. č.177 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1104
m2, k.ú. Dubina u Ostravy,  za účelem parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční
výpovědní dobou,  s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH

4) o   záměru na pronájem krytého stání č. 46 v  PO 01 ul. Fr. Formana, umístěného v podzemním podlaží
 budovy  bez čp/če,  garáž,  která  je  součástí  pozemku  parc.110/58 o výměře  1705 m2,  k.ú.  Dubina u
Ostravy,  za účelem parkování  motorového vozidla, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou,  s
minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH

1757/46  
28

Dar Knihovně, pobočka Závodní  47 - Smlouva o bezúplatném převodu

Rada městského obvodu

rozhodla

darovat Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, Ostrava, movitou
věc, datový projektor Epson EH-TW 5100, v pořizovací ceně 15.074 Kč s DPH a

pověřuje

starostu  Bc. Martina Bednáře podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu a nabytí majetku

1758/46  
29

D. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí D.  V.,  ve výši 45 598,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 1 836,- Kč z titulu

about:blank
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dlužného nájemného a úhrad za poskytování služeb spojených s užíváním bytu č. 5 v domě č. 1594/1 na ul.
Prošinova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 3 060,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí D.  V.,  ve výši 45 598,- Kč s příslušenstvím a vyčísleného příslušenství ve výši 1 836,- Kč z titulu
dlužného nájemného a úhrad za poskytování služeb spojených s užíváním bytu č. 5 v domě č. 1594/1 na ul.
Prošinova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 3 060,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

1759/46  
30

L. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku

za pí L. V., ve výši 10 667,- Kč z titulu neuhrazeného vyúčtování služeb za rok 2006 spojeného s užíváním
bytu č. 8 v domě č. 911/22 na ul. Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a z titulu nákladů na opravy provedené v
předmětném bytě po jeho převzetí od dlužníka,

dle důvodové zprávy

1760/46  
31

M. P. - odpis pohledávky

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku

za p. M. P., ve výši 530,73 Kč, z titulu černého  odběru elektrické energie za byt č. 25  v domě č. 1565/13
na ul. Plzeňská v Ostravě-Hrabůvce,

dle důvodové zprávy

1761/46  
33

Zásady  pro  poskytování  pracovního volna  s  náhradou  mzdy  a  ušlého výdělku  neuvolněným
členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2016

Rada městského obvodu

souhlasí

s  návrhem  "Zásad  pro  poskytování  pracovního  volna  s  náhradou  mzdy  a  ušlého  výdělku  členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni", pro
rok 2016 dle předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit předložené "Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou
mzdy a ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, kteří nejsou pro výkon své
funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2016 dle předloženého návrhu

1762/46  
34

Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu pro rok
2016

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout  peněžité  plnění  občanům,  pracujícím  v  komisích rady  městského  obvodu pro  rok  2016 dle
předloženého návrhu

1763/46  
35

Podnájem bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou s účinností od 01.12.2015 do 30.11.2016, dle důvodové
zprávy

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

1764/46  
36

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

about:blank

10 z 22 24.11.2015 7:45



rozhodla

I.

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 36
V. R., Horní 3

Provaznická 32, 0+2, standard, č. b. 17
C. R., O. Synka 15, Ostrava-Poruba

Mládeže 11, 1+1, standard, č. b. 1
S. J., Prošinova 5

Markova 16, 1+3, standard, č. b. 19
Š. J., Fr. Hajdy 10

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 7
L. Š., Předpolní 4, Ostrava-Stará Bělá

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 83
S. V., Gregárkova 16, Ostrava-Stará Bělá

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 84
U. E., Mírové nám. 1, Ostrava-Vítkovice

Čujkovova 11, 1+2, standard, č. b. 2
N. M., Vršovců 29, Ostrava-Mr. Hory

P. Lumumby 18, 1+2, standard, č. b. 13
S. A., Jubilejní 33

Volgogradská 157, 1+2, standard, č. b. 3
K. M., Horní 3

Jubilejní 30A, 1+2, standard, č. b. 5
N. M., M. Ryšky 702, Orlová-Poruba

Oráčova 1, 1+3, standard, č. b. 29
S. V., Provaznická 32

Dr. Šavrdy 9, 1+3, standard, č. b. 6
N. D., Horní 3
rozhodla

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

II.

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

Dr. Šavrdy 11, 1+2, standard, č. b. 4
S. M., F. Formana 55
rozhodla

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

1765/46  
37

Prominutí úroku z prodlení (TJ Sokol Hrabůvka)

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout  úrok  z prodlení  spolku TJ  Sokol  Hrabůvka,  za  nebytový  prostor  na  ul.  Pavlovova  2625/31,
Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 442 Kč, dle důvodové zprávy

1766/46  
38

Převod odběrného místa dodávky elektrické energie na objektu Kapitán Vajdy 3202/6

Rada městského obvodu

souhlasí

s ukončením "Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č.
15_NN_1007239890" se společností  ČEZ Distribuce a.s.  Děčín,  Děčín - IV Podmolky,  Teplická 874/8,  IČ
24729035 a  ukončením  "Smlouvy  o  sdružených službách dodávky  elektřiny  č.  15_CEZDI_07239889" se
společností ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4, IČ 27232433, na odběrném místě Kapitána Vajdy
3202/6, Ostrava - Zábřeh, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

about:blank
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starostu městského obvodu Ostrava - Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu "Žádosti o ukončení smlouvy".

1767/46  
39

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

rozhodla

o  udělení  souhlasu s umístěním  sídla  spolku Základní  organizace  Českého  zahrádkářského  svazu Odra,
Ostrava-Zábřeh, IČ: 75121948, v bytové jednotce na ul. Volgogradská 2379/153 v Ostravě-Zábřehu, jejíž
výlučným nájemcem je paní I. M..

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla spolku po dobu trvání nájemního vztahu pí I. M. k dané
bytové jednotce.

1768/46  
40

Udělení souhlasu s vybudováním přístřešku v prostoru terasy u objektu na ul. Mitušova 1330/4,
Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s  vybudováním  přístřešku v  prostoru terasy  u objektu na  ul.  Mitušova  1330/4 v  Ostravě  -  Hrabůvce,
nájemcem Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR, z.s. Klub Stonožka - Ostrava, se sídlem Mitušova
1330/4, Ostrava - Hrabůvka zastoupena předsedou Janem Pucherem, IČ: 68308892, nákladem nájemce za
podmínek stanovených v důvodové zprávě

1769/46  
41

Ukončení  nájmu  bytu  dohodou,  uzavření  nájemní  smlouvy,  uzavření  smlouvy  o  ubytování,
zaslání výzvy před podáním výpovědi, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby soc. bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

K. I., B. Václavka 5, č. b. 17
N. V., Horymírova 123, č. b. 41
K. K., Tarnavova 6, č. b. 2
Č. A., Horymírova 125,č. b. 72
W. A., Výškovická 153 a W. J., (trvale bytem, V. Košaře 11) Výškovická 153, č. b. 28
K. J., Horymírova 4, č. b. 20
O. M., V. Košaře 3, č. b. 16
T. P., Zlepšovatelů 8, č. b. 4

II.
o  pronájmu bytu za  smluvní  nájemné  na  dobu určitou,  a  to  ode  dne  účinnosti  nájemní  smlouvy,  dle
důvodové zprávy

č. b. 3, 1+3, standard, ul. Jubilejní 59
T. I., Jubilejní 55

III.
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 33
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45
místnost č. 17 - R. D., Horní 3

IV.
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 občanského zákoníku, aby nájemce
v přiměřené době odstranil své závadné chování, dle důvodové zprávy

Š. M. (trvale bytem Horní 3), Čujkovova 31, č. b. 75

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

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

1770/46  
42

Ukončení  pronájmu  prostor  výpovědí  a  zveřejnění  záměru  na  pronájem  prostor  sloužících
podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď podanou dne 21.10.2015  nájemcem prostor v I. a  II. NP budovy č.p. 1492 stavba občanského
vybavení, která je součástí  pozemku p.č.st.  1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka,  na ul.
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Horní  1492/55,  Ostrava-Hrabůvka,  o  výměře  942,71 m2,  společností  KIMEX NOVA s.  r.  o.,  se  sídlem
Mitrovická 37, 739 21 Paskov, IČ: 47974974. Pronájem bude ukončen v souladu s  nájemní smlouvou č.
2/b/014/795/05, ve znění dodatků,  ke dni 31.01.2016, dle důvodové zprávy
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem prostor v budově č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku p.č.st.  1800/9 zastavěná plocha a  nádvoří  v  k.ú.  Hrabůvka,  na  ul.  Horní  1492/55 v  Ostravě-
Hrabůvce, o celkové výměře 942,71 m2.

- prostory v I. NP o výměře 134,10 m2  - bez určení účelu užívání

- prostory ve II. NP o výměře  180,17 m2 -  provozovna solárního studia a kadeřnictví

-prostory ve II. NP o výměře 628,44 m2 - společensko-zábavní centrum a restaurace

s  minimální  výší  nájemného  1.400  Kč/m2/rok,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  dle
důvodové zprávy

1771/46  
43

Uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti v DaBF

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností od 01.12.2015 o uzavření dohody o výkonu domovnické činnosti dle vzorového znění pro bytový
dům na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh s paní K. T., nájemcem v daném domě se smluvní odměnou
ve výši  20 Kč/spravovaná bytová jednotka v domě/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
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dohody o výkonu domovnické činnosti

1772/46  
44

Zřízení věcného břemene v bytových domech na ul. Vlasty Vlasákové, O.-Bělský Les

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy,
v  platném  znění,  o  zřízení  věcného  břemene,  spočívající  v  povinnosti  strpět  umístění  a  provozování
komunikačního vedení s optickým kabelem ve společných prostorách bytových domů v technické chodbě (1.
PP). Věcné břemeno zahrnuje právo oprávněného společnosti T-Mobile Czech Rebublic a.s., IČ: 64949681,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 v nezbytně nutném rozsahu vstupovat do dotčených budov za účelem
zajišťování  provozu  a  údržby,  včetně  případné  rekonstrukce,  modernizace,  oprav  nebo  odstranění
komunikačního  vedení  s  optickým  kabelem,  a  to  v  bytových domech ul.  Vlasty  Vlasákové  v  Ostravě-
Bělském Lese, které jsou v majetku statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih,
a to:
- pozemku parc. č. 143 o výměře 251 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 966
- pozemku parc. č. 142 o výměře 252 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 967
- pozemku parc. č. 141 o výměře 256 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 968,
které jsou vedeny na listu vlastnictví č. 109 v k.ú. Dubina u Ostravy, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, katastrální pracoviště Ostrava,

a to ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.,  IČ: 64949681,  se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Praha 4 v rozsahu daném situačním plánem, za oboustranně sjednanou jednorázovou úplatu 30.000 Kč +
zákonná sazba DPH platná a účinná k datu uskutečněného zdanitelného plnění na dobu určitou, a to 50 let,
počínaje dnem povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí

1773/46  
45

Zveřejnění záměru na pronájem prostor v objektu na ul. Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádosti o pronájem části prostor ve II. NP v  objektu č. pop. 1556 stavba občanského vybavení, která je
součástí  pozemku p.č.st.  1967 zastavěná plocha a  nádvoří  v  k.ú.  Hrabůvka,  na ulici  Na Mýtě  1556/10,
Ostrava-Hrabůvka, o výměře 161,91 m2 podané:

- spolkem Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje – RADAMOK, se sídlem Na Mýtě 1556/10, Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 26523825,  s výší nájemného 22,77 Kč/m2/rok,  s účelem užívání prostor pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

- společností DAKOTA o.p.s, se sídlem J. Misky 69/6, Ostrava-Dubina, IČ: 26828201, s výší nájemného 125
Kč/m2/rok za prostory o výměře 148,41 m2 s účelem užívání pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a 80
Kč/m2/rok za prostory o výměře 13,50 m2 s účelem užívání jako vstupu a schodiště, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou
rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části prostor o celkové výměře 161,91 m2 ve II. NP  budovy  č. pop. 1556
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p.č.st. 1967 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Hrabůvka, na ulici Na Mýtě 1556/10 v Ostravě-Hrabůvce, a to:
- vstup a schodiště v I. NP o výměře 13,50 m2 s minimální výší nájemného 80 Kč/m2/rok
- prostor II. NP o výměře 148,41 m2 s minimální výší nájemného 125 Kč/m2/rok
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bez určení účelu užívání,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

1774/46  
46

Žádost nájemců bytu o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou a uzavření smlouvy k
nájmu (společnému nájmu) bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu (společného nájmu) bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku

S. J., V. Košaře 1, č. b. 49
Ing. V. P., Ratiboř 507 a Ing. V. I., Výškovická 153, č. b. 9
   

II.
o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou,  a to ode dne účinnosti nájemní
smlouvy

Výškovická 153, 1+3, standard, č. b. 9
S. J., V. Košaře 1

V. Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 49
Ing. V. P., Ratiboř 507 a Ing. V. I., Výškovická 153

dle důvodové zprávy

1775/46  
47

Žádost o uzavření splátkového kalendáře (P. M.)

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření splátkového kalendáře s pí P. M. na úhradu nedoplatku z vyúčtování služeb spojených s bydlením
za  rok  2014 a  2013,  za  byt  na  ul.  Slezská  402/11,  Ostrava-Hrabůvka,  formou pravidelných měsíčních
splátek ve výši 1.100 Kč, a to po dobu 16 měsíců, poslední 17. splátka je stanovena ve výši 1.031 Kč, dle
důvodové zprávy

1776/46  
48

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, a to ode dne účinnosti nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Jana Škody 4, 1+3, standard, č. b. 28
M. R., Jana Škody 4, Ostrava-Dubina

Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 52
L. F., Horymírova 14, Ostrava-Zábřeh

1777/46  
49P

Oprava sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/136/2015 ze dne 4.9.2015 se zhotovitelem Ing. Miroslav
Pytel,  Slavníkovců 13A,  709 00 Ostrava na realizaci  VZ 45.15 na dílo  "Oprava sociálního zařízení  v  ZŠ
Horymírova 100, Ostrava - Zábřeh" v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu
předmětu díla,  a to z důvodu neprovádění některých prací.  Na základě doložených dokladů,  kterými se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku a snižuje se konečná cena díla  Kč 1,853.046,57 bez DPH  na
tuto zakázku o  -27.829,00 bez DPH na částku Kč 1,825.217,57 bez DPH
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.4/021/136/2015
na realizaci díla "Oprava sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava - Zábřeh"
Termín: 23. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/136/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 20. 11. 2015

1778/46  
50P

Revokace usnesení č. 1532/40  ze dne 8.10.2015

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 1532/40  ze dne 8.10.2015
rozhodla

o uzavření dodatku č.  2 ke smlouvě o dílo č. 4/021/132/2015 ze dne 27.7.2015 se zhotovitelem H. V.,
Zukalova 1321/9, 746 01 Opava na realizaci VZ 5.15 na dílo „Přírodovědné učebny - dílčí část 2. (odborné

about:blank
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pomůcky)"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z
důvodu zrušení dodávky  ZŠ Horymírova - Model játra se žlučníkem a Model listu a  ZŠ Chrjukinova - 10 ks
dalekohledů Bushnell. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku a snižuje se konečná cena díla Kč 547 996,00 bez DPH na tuto zakázku o částku Kč -39 636,00 bez
DPH na částku Kč 508 360,00 bez DPH.
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  související  s  uzavřením  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  č.
4/021/132/2015 na realizaci díla „Přírodovědné učebny - dílčí část 2."
Termín: 23. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č.  2 ke smlouvě o dílo č. 4/021/132/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 20. 11. 2015

1779/46  
51P

Fitness  park  Ostrava-Dubina:  část  1  -  objekty  -  B2-Discgolf,  B3-Fitness  prvky,  B4-Terénní
úpravy a A-veřejné osvětlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/15 ze dne 9. 9. 2015 se zhotovitelem SYNERGY
SOLUTION s.r.o.,  se  sídlem Kubelíkova 1224/42,  130 00 Praha-Žižkov  na realizaci  VZ 38.15 na stavbu
„Fitness  park  Ostrava-Dubina:  část  1  -  objekty  -  B2-Discgolf,  B3-Fitness  prvky,  B4-Terénní  úpravy  a
A-veřejné osvětlení", a to z důvodu přepočtu DPH. Na základě uvedené skutečnosti se zvyšuje konečná cena
díla 1 590 575,64 Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 95,41 Kč  na částku 1 590 671,05 Kč vč. DPH. Cena 1
314 604,17 Kč bez DPH se nemění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/15
na realizaci  "Fitness park  Ostrava-Dubina:  část  1 - objekty  - B2-Discgolf,  B3-Fitness prvky,  B4-Terénní
úpravy a A-veřejné osvětlení"
Termín: 30. 11. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/035/15 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 25. 11. 2015

1780/46  
52P

Odpis nerealizované projektové dokumentace

Rada městského obvodu

schvaluje

odpis  z účtu 041 000 Nedokončený  dlouhodobý  majetek  -  pořízení  nehmotných investic,  nerealizované
projektové dokumentace   v celkové výši 1 690 990,- Kč
odpis z účtu 042 200 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - projektová dokumentace, nerealizované
projektové dokumentace  v celkové výši 49 500,- Kč
odpis  z  účtu  042  110   Nedokončený  hmotný  majetek  -  stavební  investice,  nerealizované  projektové
dokumentace  v celkové výši 3 661 342,- Kč
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit potřebné úkony související s odpisem z účtů
Termín: 31. 12. 2015

1781/46  
53P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části
II. Zásad) - "Oprava průmyslové podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, Ostrava-Bělský
Les"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 99.15  „Oprava průmyslové
podlahy hromadných garáží PO 51 L. Hosáka, 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
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
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hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta
2. Bc. Monika Decková, DIS., odbor investiční
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 99.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 14. 01. 2016

1782/46  
54P

Podmínky výzvy ( dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a odd. B části
II. Zásad) - „Rekonstrukce oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina
u Ostravy“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 101.15  „Rekonstrukce
oplocení při ZŠ V. Košaře 6, na pozemku parc. č. 73/47, k. ú. Dubina u Ostravy”  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. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., odbor investiční

náhradníci členů:
1. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Andrea Stočková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů:
1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 101.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 20. 01. 2016

1783/46  
55P

Podmínky  výzvy  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  dodávky)  -  Dodávka  kancelářského
materiálu v roce 2016

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu k  podání  nabídky  na  veřejnou zakázku malého rozsahu na  dodávky  VZ 98.15  "Dodávka
kancelářského materiálu v roce 2016“ 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. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
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1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Roman Škubal, pověřený zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy
3. Věra Válková, místostarostka obvodu

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Bc. Eva Havránková, odbor hospodářské správy
3. Ing. Roman Škubal, pověřený zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 98.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové kupní smlouvy
Termín: 14. 01. 2016

1784/46  
56P

Přehled o smluvních pokutách udělených odborem investičním za III. čtvrtletí roku 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o  smluvních pokutách udělených odborem investičním za III. čtvrtletí roku 2015

1785/46  
59P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup myček pro příspěvkové
organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání 46. schůze rady materiál č. 59P, týkající se Zprávy komise (veřejná zakázka malého rozsahu na
dodávky) - Nákup myček pro příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih k doplnění informací.

1786/46  
60P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního
hřiště v zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 95.15 na stavební  práce "Vybudování  dopravního hřiště  v  zahradě MŠ F.  Formana 13/251,  Ostrava-
Dubina" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem SEMITA - DS s.r.o., se sídlem Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČ: 03829707, za
nabídkovou cenu Kč 525.157,20 bez DPH, tj. Kč 635.440,24 vč. DPH a s lhůtou realizace 24 kalendářních
dnů, a

- jako druhým v pořadí s uchazečem OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 64610225, za nabídkovou cenu Kč 589.795,09 bez DPH, tj. Kč 713.652,06 vč. DPH a s
lhůtou realizace 25 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.
připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování dopravního hřiště v
zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina"
Termín: 11. 12. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybudování
dopravního hřiště  v  zahradě  MŠ F.  Formana 13/251,  Ostrava-Dubina" a předat jej  k  podpisu starostovi
městského obvodu
Termín: 18. 12. 2015
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony u této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 95.15
Termín: 31. 12. 2015

1787/46  
61

Návrh termínů schůzí  Rady městského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih na I. pololetí 2016

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2016 takto:

schůze rady:
                                                                         
schůze dne 14. 1. 2016
schůze dne 28. 1. 2016
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schůze dne 11. 2. 2016
schůze dne 25. 2. 2016
schůze dne   8. 3. 2016                                                                                        
schůze dne 24. 3. 2016
schůze dne  7.  4. 2016
schůze dne 21. 4. 2016
schůze dne   5. 5. 2016
schůze dne 19. 5. 2016
schůze dne   2. 6. 2016                                                                                          
schůze dne 16. 6. 2016
schůze dne 30. 6. 2016

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne 10. 3. 2016
zasedání dne   9. 6. 2016

1788/46  
62

Podání trestního oznámení

Rada městského obvodu

rozhodla

podat trestní oznámení na bývalého místostarostu, a to pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání
pravomoci  veřejného  činitele  a  zmocnit  Mgr.  Romana  Klimuse,  advokáta  ve  společnosti  KLIMUS  &
PARTNERS s.r.o.,  aby  vypracoval  trestní  oznámení  a  aby  zastupoval  v  tomto trestním  řízení  Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

1789/46  
63

Prominutí části nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 1492 stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul.
Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, z důvodu realizace stavby "Výměny výkladců v objektu Domu služeb na
ul.  Horní 1492/55,  Ostrava-Hrabůvka", nájemcům předmětného objektu, kteří nemohli v níže uvedených
časových obdobích pronajaté prostory řádně užívat, a to:
- Ingrid Fabiánová,  IČ: 62264371 - fotoateliér  - v  období od 31.3.2015 do 6.4.2015,  což činí prominutí
nájemného ve výši 3 502 Kč
- Vladimíra Vysocká, IČ: 62259652 - prodejna textilu a obuvi - v období od 30.3.2015 do 6.4.2015, což činí
prominutí nájemného ve výši 3 496 Kč
- Institut pro ženy z,s,, IČ: 22691006 - coworking - v období od 2.4.2015 do 6.4.2015 a 8.4.2015, což činí
prominutí nájemného ve výši 2 438 Kč
- Chronos hodiny - klenoty, s.r.o., IČ: 27792595
- květinová síň - v období od 12.4.20145  do 18.4.2015, což činí prominutí nájemného ve výši 4 447 Kč
- prodejna klenotů s hodinami - v období od 10.4.2015 do 13.4.2015, což činí prominutí nájemného ve výši
895 Kč
- Česká pošta, s.p., IČ: 47114983 - v období od 7.4.2015 do 13.4.2015, což činí prominutí nájemného ve
výši 615 Kč
- Pavel Frais,  IČ: 10630066 - prodejna nábytku - v  období od 1.4.2015 do 6.4.2015,  což činí prominutí
nájemného ve výši 6 995 Kč
- Luděk Kreiss, IČ: 10633472 - prodejna spojovacího materiálu - v období od 1.4.2015 do 4.4.2015, což činí
prominutí nájemného ve výši 1 568 Kč

dle důvodové zprávy.

1790/46  
64

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

Rada městského obvodu

rozhodla

do doby změny účelu užívání stavby (bytového domu) ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih

č.p. 675 umístěné na pozemku parc. č. 689 v kat. území Hrabůvka (na ul. Odborářská 68)
č.p. 676 umístěné na pozemku parc. č. 690 v kat. území Hrabůvka (na ul. Odborářská 70)
č.p. 677 umístěné na pozemku parc. č. 691/1 v kat. území Hrabůvka (na ul. Odborářská 72)
č.p. 678 umístěné na pozemku parc. č. 692 v kat. území Hrabůvka (na ul. Odborářská 74)
č.p. 679 umístěné na pozemku parc. č. 693 v kat. území Hrabůvka (na ul. Horní 29)

o podmínkách pronájmu volných bytů v těchto bytových domech, a to žadatelům zaevidovaným u odboru
sociální péče statutárního města Ostravy, úřadu městského obvodu Ostrava-Jih:

I.
o uzavírání nájemních smluv na dobu určitou - 12 měsíců s možností prolongace nájmu vždy o dalších 12
měsíců, a to při řádném plnění podmínek nájemní smlouvy, a to s účinností ode dne schválení vzorového
znění nájemních smluv na pronájem bytů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,
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II.
o  uplatňování výše nájemného 32,02 Kč/m2 podlahové  plochy  bytu/měsíc stanoveného usnesením rady
městského obvodu č. 5074/99 ze dne 15.05.2014,

dle důvodové zprávy.

1791/46  
65

Pronájem bytu vyčleněného pro sociální potřeby

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 21
K. L., Horní 3

1792/46  
66

Změny organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 1141/29 ze dne 23. 7. 2015 a část usnesení č. 1387/36 ze dne 10. 9. 2015 s účinností od 1.
12. 2015,
schvaluje

zrušení jedno funkčního místa v odboru správních činností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tj. snížení z
22 míst na 21 míst s účinností k 1. 12. 2015,
schvaluje

zřízení  jednoho  funkčního  místa  v  odboru  dopravy  a  komunálních  služeb  Úřadu  městského  obvodu
Ostrava-Jih, tj. zvýšení z počtu 19 míst na 20 míst s účinností od 1. 12. 2015
schvaluje

zřízení  pěti  funkčních  míst  v  odboru  bytového  a  ostatního  hospodářství  Úřadu  městského  obvodu
Ostrava-Jih, tj. zvýšení z počtu 32 míst na 37 míst s účinností od 1. 12. 2015
stanoví

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Ostrava-jih
na 311 s účinností od 1. 12. 2015.
schvaluje

změnu  v  Organizačním  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih,  spočívající  ve  změně  Přílohy  č.  2
Podrobná organizační struktura dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2015
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
schválené  změny  zapracovat  do  Organizačního  řádu  Úřadu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  dořešit
personální záležitosti s touto změnou související
Termín: 30. 11. 2015

1793/46  
67

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č.15
NN 1007230243, dodatku a platebního kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí č.15
NN 1007230243", přílohou č.1 a 2 smlouvy, Dodatkem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.
15 CEZDI 07230244 a Platebním kalendářem.

1794/46  
OR

Změna termínu schůze rady

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu termínu schůze rady ze dne 17. 12. 2015 na den 15. 12. 2015.

1795/46  
OR

Odvolání člena komise

Rada městského obvodu

odvolává

na vlastní žádost Ing. Jana Kovala z členství v komisi ekonomické, investiční a ekonomického rozvoje ke dni
30. 11. 2015.

1796/46  
OR

Svolání zasedání zastupitelstva

Rada městského obvodu

doporučuje

starostovi městského obvodu svolat zasedání zastupitelstva  dne 17. 12. 2015 výjimečně již od 8.00 hod., s
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tím, že v době od 15.00 hod. 16.00 hod. bude probíhat bod Diskuse s občany.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

12 Souhlas  s  převedením  finančních  prostředků  z  rezervního  fondu  do  investičního  fondu
příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,  Městským  obvodem
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

1.s převedením  finančních prostředků ve výši 280 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy Ostrava- Dubina,V. Košaře 6, příspěvkové organizace

2. s převedením finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy Ostrava- Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

57P Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. 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 III. čtvrtletí roku 2015 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace,  Základní  školy  Ostrava-Hrabůvka,  Klegova  27,  příspěvkové  organizace,  Základní  školy  a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh,  Březinova 52, příspěvkové organizace,  Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka,  Krestova  36A,  příspěvkové  organizace,  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-
Hrabůvka,  Mitušova 8,  příspěvkové  organizace,  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Hrabůvka,  A.
Kučery  20,  příspěvkové  organizace,  Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Dubina,  V.  Košaře  6,
příspěvkové organizace

- za  II.  čtvrtletí  roku 2015 Základní  školy  a mateřské školy  Ostrava-Dubina,  V.  Košaře 6,  příspěvkové
organizace

dle oddílu A 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
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Tiskové opravy

TO Oprava rozpočtového opatření 5 a) 5b)  - rada č. 1551/41

Rada městského obvodu

schvaluje

5a) změnu závazného ukazatele PO ZŠ MUDr. Lukášové, tj. navýšení o 220 tis. Kč
5b) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11 o 220 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6351, UZ 11, ORG 412 o 220 tis. Kč

TO Tisková oprava k bodu 6) usnesení č. 1605/41 ze dne 22.10.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

6)  o  záměru  na  pronájem  krytých  stání  č.  1,5,9,10,11,13,15,16,18,19/2,20,26,27,28,31,33,37,41/2
umístěných v podzemním podlaží a krytých stání č. 58 a  69 umístěných v nadzemním podlaží  v PO 42, ul.
B. Václavka, budovy občanské vybavenosti bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku  parc. 177 o výměře
1104  m2,  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,   za  účelem  parkování   motorových  vozidel,  na  dobu  neurčitou,  s
jednoměsíční výpovědní dobou,  s minimální výši nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH

TO Tisková oprava k usnesení č. 1366/36 ze dne 10.09.2015 - Souhlas s umístěním sídla
společnosti v budově na ul. Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., se sídlem Horní 288/67,
700 30  Ostrava-Dubina, IČ: 26850176,  v pronajatých prostorách I. nadzemního a I. podzemního podlaží
budovy č.  p.  459 stavba občanské vybavenosti,  která je  součástí  pozemku parc.  č.  st.  2024 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou,   na ul. Gurťjevova č. or. 11, v Ostravě-Zábřehu, ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to po dobu trvání nájemní smlouvy,
dle důvodové zprávy

TO Tisková oprava usnesení č. 1728/44 z 5.11.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek VZ 83.15  „Oprava pravé kaple na
hřbitově v Ostravě-Zábřehu” o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem č. 3
SLONKA s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 20/142, PSČ 702 00,  IČ 26852659, za nabídkovou
cenu 659 940,50 Kč bez DPH
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