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Přehled usnesení 48. schůze Rady městského obvodu, ze dne 3. 12. 2015 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1800/48 1. Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016, včetně rozpočtového výhledu na léta 2017 -
2019 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1801/48 2. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1802/48 3. Náhrada vzniklé újmy na zdraví (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1803/48 4. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1804/48 5. Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (RNDr. Ph.D. František Staněk,
místostarosta)

1805/48 6. Úprava plánu nákladů a výnosů TSOJ (do 08/2015 MSOJ) na rok 2015 (Věra Válková, místostarostka)

1806/48 7. Návrh vzorové Nájemní smlouvy na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech a pronájem
parkovacích stání v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1807/48 8. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1808/48 9. Prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1809/48 10. Prodej pozemku st. p.č. 1475 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova č. p. 1194 č. or. 18,
k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1810/48 11. Pronájem parkovacího stání č. 10 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny, k.ú. Dubina u Ostrava -
variantní návrh (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1811/48 12. Pronájem parkovacího stání č. 31 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny, k.ú. Dubina u Ostrava -
variantní návrh (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1812/48 13. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1813/48 14. Schválení vzorového znění dodatku k nájemní smlouvě na pronájem parkovacích míst v parkovacích
objektech a svěření odboru majetkovému rozhodování o uzavírání dodatků k nájemním smlouvám (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1814/48 15. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1815/48 16. Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku p.p.č. 243/13 v k.ú. Hrabůvka, ulice Odborářská (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1816/48 17. Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku p.p.č. 243/13 v k.ú. Hrabůvka, ulice Stavbařů (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

1817/48 18. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti na část pozemku  
       v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1818/48 19. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Výtopny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1819/48 20. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti, právo provést
stavbu k části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1820/48 21. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti na částech
pozemku p.p.č. 801/1 v k. ú. Hrabůvka, ul. U Lesa (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1821/48 22. Stanovisko k darování nemovitých věcí, k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Plzeňské (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1822/48 23. Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 246/2 a st.p.č. 173 v k.ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 18
(variantní návrh) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1823/48 24. Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1824/48 25. Výpůjčka části pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (za pavilonem C  budovy č.p.
1455) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1825/48 26. Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 654/79 o výměře 10 m2 pod přístavbou lodžií k  bytovému domu č.p.
2163 na ul. Jižní č.or. 19, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1826/48 27. Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2720 o výměře 214 m2 pod bytovým domem č.p. 2581 na ul. Výškovická
71, k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1827/48 28. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1828/48 29. Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Rodinná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

1829/48 30. Záměr na výpůjčku části oplocení na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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1830/48 31. Záměr na změnu smlouvy o nájmu nemovitosti – část pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul.
Drůbeží (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1831/48 32. Záměr pronájmu pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1832/48 33. Zrušení Zásad pro pronajímání pozemků a oceňování věcných břemen k pozemkům a vydání Zásad pro
stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene, nájemného u vybraných účelů nájmu pozemku a
nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1833/48 34. Žádost o prodej pozemku parc.č. 197 o výměře 239 m2 včetně jeho součásti - bytového domu č.p. 1017 na
ul. B.Václavka č. or. 19, k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

1834/48 35. Dodatek č.10 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007 (Markéta Langrová, člen
rady)

1835/48 36. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 03.10.2002 (Markéta Langrová, člen rady)

1836/48 37. Přihláška k odběru tepla pro objekt Centrální spisovna Ostrava - Jih. (Markéta Langrová, člen rady)

1837/48 38. Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

1838/48 39. Ujednání o ceně na dodávku tepelné energie pro nebytové objekty. (Markéta Langrová, člen rady)

1839/48 40. Uzavření dohody o narovnání se společností Abiasen invest, s.r.o. (Markéta Langrová, člen rady)

1840/48 41. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

1841/48 42. Ukončení nájmu bytu dohodou (Markéta Langrová, člen rady)

1842/48 43. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr. Formana 32,
O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

1843/48 44. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta
Langrová, člen rady)

1844/48 45. Dodatek č. 2  s ke smlouvě  o poskytnutí dotace -  projekt  Přírodovědné učebny (Ing. Adam Rykala, člen
rady)

1845/48 46. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1846/48 47. Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních  škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1847/48 48. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1848/48 49. Školské rady zřízené při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové
organizace a Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1849/48 50. Změna odpisového plánu na rok 2015 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1850/48 51. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2015. (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1851/48 52. Změna úplného znění zřizovací listiny a přílohy č. 1 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1852/48 53. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1853/48 54. Dodržování ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (Bc. Martin Bednář, starosta)

1854/48 55. S. B. - odpis pohledávky s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1855/48 56. E. Š. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1856/48 57. J. Š. - uzavření splátkového kalendáře (Bc. Martin Bednář, starosta)

1857/48 58. J. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1858/48 59. L. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím (Bc. Martin Bednář, starosta)

1859/48 60. Rozhodnutí o návrhu na kompromisní řešení soudního sporu se společností BYSTROŇ Group a.s. (Bc. Martin
Bednář, starosta)

1860/48 61. Vyjádření k otevřeným dopisům zaměstnanců ZŠ Formana a ZŠ  Za Školou (Bc. Martin Bednář, starosta)

1861/48 62. Ukončení smlouvy o exekuční činnosti a další činnosti exekutora (Bc. Martin Bednář, starosta)

1862/48 63. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  1. zasedání, konaného dne
13.11.2014, do 6. zasedání, konaného dne 12. 11. 2015 (Bc. Martin Bednář, starosta)

1863/48 64. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2016 (Bc. Martin Bednář,
starosta)

1864/48 65P. Časový postup ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

1865/48 66P. Změna osobního příplatku řediteli Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace
(Ing. Adam Rykala, člen rady)
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1866/48 67P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Poskytování právních služeb pro SMO, městský
obvod Ostrava-Jih na rok 2016 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1867/48 68P. Jmenování ředitele Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvková organizace (Věra Válková, místostarostka)

1868/48 69. Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitlce Z. K., úmrtí dne 18.10.2015, Ostrava-Výškovice (Věra Válková,
místostarostka)

1869/48 70. Zplnomocnění k vyřízení smluvního vztahu se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (Věra Válková,
místostarostka)

1870/48 71P. Rekonstrukce stávajících ZTI rozvodů bytového domu Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh (Markéta
Langrová, člen rady)

1871/48 72P. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (RNDr. Ph.D. František Staněk, místostarosta)

1872/48 73. Revokace usnesení č. 0179/5 ze dne 3.9.2015 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a stanovisko k
darování nemovitých věcí a odejmutí movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

1873/48 74. Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 17. 12. 2015 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

1874/48 OR Ukládací část předsedkyni ekonomické komise (Bc. Martin Bednář, starosta)

staženo 75P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Audit hospodaření (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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1800/48  
1

Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016, včetně rozpočtového výhledu na
léta 2017 - 2019

Rada městského obvodu

rozhodla

o převodu správy domovního a bytového fondu z hospodářské činnosti do hlavní činnosti městského obvodu
Ostrava-Jih od 1. 1. 2016 a zpracovávání finančně ekonomických dat, včetně vedení účetnictví v
ekonomickém systému GINIS
souhlasí

1) s návrhem rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016 v členění
 
   - příjmy celkem                                      756 426   tis. Kč
   - financování                                             56 875   tis. Kč
   - celkové zdroje                                      813 301   tis. Kč
   - běžné výdaje                                        709 966   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                                103 335    tis. Kč
   - celkové výdaje                                     813 301   tis. Kč

2)  s návrhem závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2016
    dle předloženého návrhu

3) s návrhem použití  finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB na rok 2016
    dle předloženého návrhu  

4)  s návrhem poskytnutí veřejné finanční podpory  na rok 2016 ve výši  3 100 tis. Kč
   
5) s návrhem poskytnutí finančního daru společnosti Ostravské městské lesy
    a zeleň, s.r.o.
   
6)  s návrhem rozpočtového výhledu na léta 2017-2019

7)  s předkládáním  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3. a 30.9.2016  
    v tabulkové formě, k 30.6. a  31.12.2016 včetně komentáře

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1801/48  
2

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

Rada městského obvodu

schvaluje

1) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5139 o 20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 2, § 3900, pol. 5222 o 20 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 40 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 2141, pol. 5154 o 32 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3421, pol. 5154 o 8 tis. Kč

3a) změnu závazných ukazatelů PO dle dobu 3 důvodové zprávy
3b) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle bodu 3 důvodové zprávy o 41 tis.Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle bodu 3 důvodové zprávy o 41 tis.Kč

4)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují ostatní investiční přijaté transfery ze SR pol. 4216, UZ 54515835 o 3 358 tis. Kč
- snižují  převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně § 6330, pol. 4137, UZ 3500, ORG 604 o 3
358 tis. Kč

1802/48  
3

Náhrada vzniklé újmy na zdraví

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o náhradu vzniklé újmy na zdraví Ing. J. K. a pí. Z. B.,

1803/48  
4

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla
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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. 23
D. B., trvale bytem Šeříkova 621/28, Ostrava-Výškovice

1804/48  
5

Pronájem bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 79
D. M., bytem Ostrava-Moravská Ostrava, Výstavní 39

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 28
B. J., bytem Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 80

1805/48  
6

Úprava plánu nákladů a výnosů TSOJ (do 08/2015 MSOJ) na rok 2015

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu plánu nákladů a výnosů Technických služeb Ostrava - Jih, příspěvkové organizace (do 08/2015
Majetková správa Ostrava - Jih) na rok 2015 v rozsahu dle předložené důvodové zprávy a tabulky.

1806/48  
7

Návrh vzorové Nájemní smlouvy na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech
a pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění Nájemní smlouvy na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech ve znění přílohy
tohoto materiálu

a

rozhodla

pronajmout

1)parkovací stání č. 18 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, budovy bez čp./če., garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina panu R.
K., bytem Františka Formana 258/24, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

2)parkovací stání č. 28 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, budovy bez čp./če., garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina paní Ing.
J. K., bytem Františka Formana 253/14, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

3)parkovací stání č. 29 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, budovy bez čp./če., garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina paní I.
K., bytem Františka Formana 258/24, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

4)parkovací stání č. 53 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, budovy bez čp./če., garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina panu V.
T., bytem Václava Jiřikovského 132/14, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

5)parkovací stání č.  15 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32,  budovy bez čp./če.,  občanské
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les panu L. J., bytem Vlasty Vlasákové 936/5, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  motorového  vozidla,  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

6)parkovací stání č.  69 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32,  budovy bez čp./če.,  občanské
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les panu J. H., bytem Vlasty Vlasákové 935/3, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  motorového  vozidla,  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

7)parkovací stání č.  12 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33,  budovy bez čp./če.,  občanské
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vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les panu F. H., bytem Vlasty Vlasákové 4/967, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  motorového  vozidla,  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

8)parkovací stání č.  32 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33,  budovy bez čp./če.,  občanské
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les panu L. T., bytem Vlasty Vlasákové 942/10, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  motorového  vozidla,  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

9)parkovací stání č.  34 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33,  budovy bez čp./če.,  občanské
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský Les panu R. S., bytem Zdeňka Vavříka 3001/7, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího
stání  pro  parkování  motorového  vozidla,  na  dobu neurčitou s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší
nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

10)parkovací stání č. 41 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, budovy bez čp./če., občanské
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský  Les panu D.  O.,  bytem  Bohumíra  Četyny  932/6,  Ostrava-Bělský  Les od 11.11.2015  (v  žádosti
uvedena adersa původního trvalého bydliště Hornická 621/1, Těrlicko) za účelem užívání parkovacího stání
pro parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného
800 Kč včetně DPH měsíčně

11)parkovací stání č. 46 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, budovy bez čp./če., občanské
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy,  Vlasty Vlasákové, Ostrava-
Bělský  Les panu D.  S., bytem Ivana Sekaniny 1802/11,  Ostrava-Poruba (v žádosti  uvedena doručovací
adresa ul. Vlasty Vlasákové 970/22, Ostrava-Bělský Les), za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 850 Kč včetně
DPH měsíčně

12)parkovací stání č.  19/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, budovy bez čp./če., garáž,
která je součástí pozemku parc. č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les
paní Z. R., bytem Bedřicha Václavka 981/9, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně

13)parkovací stání č. 43 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, budovy bez čp./če., garáž, která
je součástí pozemku parc. č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les paní
T.   M.,  bytem  Jiřího  Herolda  10/1559,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně

14)parkovací stání č. 46 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, budovy bez čp./če., garáž, která
je součástí pozemku parc. č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les panu
T.  B.,  bytem  Bedřicha  Václavka  983/13,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně

15)parkovací stání č. 49 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, budovy bez čp./če., garáž, která
je součástí pozemku parc. č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les paní V.
S.,  bytem  Skalice  363,  Frýdek-Místek,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro  parkování  motorového
vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně DPH měsíčně

16)parkovací stání č. 1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, budovy bez čp./če., garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les panu Ing.
P.  U.,  PhD.,  bytem  Cholevova  1460/27,  Ostrava-Hrabůvka,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně

17)parkovací stání č. 7 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, budovy bez čp./če., garáž, která je
součástí pozemku parc. č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les panu Ing.
J.  K.,  bytem Krakovská 1113/26,  Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800 Kč včetně
DPH měsíčně

18)parkovací stání č. 37 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, budovy bez čp./če., garáž, která
je součástí pozemku parc. č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les paní J.
L.,  bytem  Bedřicha  Václavka  992/14,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně

19)parkovací stání č. 53 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, budovy bez čp./če., garáž, která
je součástí pozemku parc. č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les panu
Z. R., bytem Horní 60/1427, Ostrava-Hrabůvka od 5.10.2015 (v žádosti uvedena adresa původního trvalého
bydliště  Bedřicha  Václavka  60/1427,  Ostrava-Bělský  Les),  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně

20)parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, budovy bez čp./če., garáž, která
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je součástí pozemku parc. č. 225 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský Les panu L.
B.,  bytem  Ladislava  Hosáka  1008/27,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování motorového vozidla,  na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní  dobou a  s výší  nájemného
800Kč včetně DPH měsíčně

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

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění vzorové smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu.

1807/48  
8

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkových organizací, kterým se navyšuje hodnota nemovitého majetku:
Mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci
Mateřské škole Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
Základní škole Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci a
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizaci, ve znění přílohy  tohoto materiálu

1808/48  
9

Prodej částí pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu prodat  6  částí  pozemku parc.č.  793/287 ostatní  plocha,  zeleň v  k.ú.
Výškovice  u  Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu
Ostrava-Jih,  označených  v  geometrickém  plánu  pro  změnu  obvodu  budovy  č.  1041-182/2014  ze  dne
25.11.2014 jako díly  a,b,c,d,e,f,  každý o výměře 1,48 m x 3,65 m a sloučených s pozemkem  parc.č.
793/68 zastavěná plocha a nádvoří pod bytovým domem, v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek v
bytovém domě č.pop./č.or. 528/38, 529/40, 530/42, za kupní cenu ve výši 37.428 Kč + zákonná sazba DPH
ve výši 7.860 Kč, tj. za celkovou kupní cenu vč. DPH 45.288 Kč, za podmínky úhrady nákladů za zpracování
znaleckého posudku ve výši 2.950 Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí,  vlastníkům bytových jednotek  v  bytovém domě v podílech odpovídajících spoluvlastnickým
podílům na společných částech domu  č.pop. 528, 529, 530 a pozemku parc.č. 793/68:

                                                                                                                                                            
1/2 P. B., bytem SNP 1482/139, Povážská Bystrica, Slovensko a
1/2 M. H. bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

SJM Mgr. R. B. a E. B., oba bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši
13241/223252

Ing. K.l B., bytem Lumírova 528/38, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7544/223252

SJM Ing. Z. Ch. a B. Ch., oba bytem Malenovice č.p. 220, PSČ 739 11, podíl ve výši 3787/223252

J. D.l, bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5642/223252

R. D., bytem Šeříková 615/27, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

G. F., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

JUDr. I. H., bytem Sušilova 1612/2a, Prostějov, PSČ 796 01, podíl ve výši 3787/223252

M. H., bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

SJM Ing. P. J. a Mgr. D. J., oba bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši
9454/223252

P. J., bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

J. J., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

Z. K., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

about:blank

8 z 26 8.12.2015 11:06



A. K., bytem Lumírova 529/40, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

Ing. L. K., bytem Lumírova 528/38, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5643/223252

K. L., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7498/223252

Ing. E. L., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5688/223252

M. M., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

SJM J. M. a M. M., oba bytem Lumírova 528/38, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši
7598/223252

SJM Ing. Bc. D. M. a  Ing. Bc. M. M., oba bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl
ve výši 9454/223252

Z. M., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

Ing. D. O., bytem V Zálomu 2898/4, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

L. P., bytem 28. října 2592/149, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, podíl ve výši 7598/223252

G. P., bytem Na Obecní 1527/8, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

E. R., bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 9454/223252

M. S., bytem Lumírova 530/42, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5642/223252

J. S., bytem Lumírova 530/42, Ostrava - Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 5642/223252

SJM J. S. a M. S., oba bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 9454/223252

O. S., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

SJM L. S. a P. S., oba bytem Lumírova 530/42, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7598/223252

Z. Š., bytem Balbínova 433/129, Ostrava - Petřkovice, PSČ 725 29, podíl ve výši 3787/223252

Ing. M. V., bytem Lumírova 529/40, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

J.  V., bytem Výškovická 509/180, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 3787/223252

P. W., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 9454/223252

A. Z., bytem Lumírova 528/38, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30, podíl ve výši 7544/223252

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy materiálu

1809/48  
10

Prodej pozemku st. p.č. 1475 pod bytovým domem v cizím vlastnictví na ul. Tlapákova č. p.
1194 č. or. 18, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu prodat pozemek st. p. č. 1475 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 246
m2 v k.ú. Hrabůvka, z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, do
podílového spoluvlastnictví:

V. G., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 8761/85470

SJM  Ing. J. H. a S. H., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
8761/85470

M. H., bytem Werichova 1145/27, Praha 5 - Hlubočepy, PSČ 152 00, podíl o velikosti 2922/85470

P. J., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 7127/85470

SJM  Ing. J. J. a Ing. I. J., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
10024/85470

SJM  Ing. D. K., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, a E. K., bytem Husarova
124/32, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30    podíl o velikosti 8761/85470

Ing. J. K., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 5911/85470

SJM  J. K. a A. K., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
7127/85470
       
SJM  J. N. a Z. N., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
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7127/85470
     
Ing. L. R., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 5911/85470

SJM  Ing. V. T. a M. T., oba bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti
7127/85470
     
J. W., bytem Tlapákova 1194/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30, podíl o velikosti 5911/85470

za kupní cenu  ve výši 133.824,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
2.000,- Kč a úhrady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy předloženého materiálu

1810/48  
11

Pronájem parkovacího stání č. 10 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny, k.ú. Dubina
u Ostrava - variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 10 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, budovy bez čp./če.,
garáž, které stojí na pozemku parc. č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský
Les:

panu N. C. Ch., bytem Bohumíra Četyny 955/3, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání
pro parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného
800 Kč včetně DPH měsíčně

a uzavřít nájemní smlouvu ve znění schválené vzorové smlouvy

1811/48  
12

Pronájem parkovacího stání č. 31 v parkovacím objektu PO 31, ul. Bohumíra Četyny, k.ú. Dubina
u Ostrava - variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, budovy bez čp./če.,
garáž, které stojí na pozemku parc. č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský
Les:

paní M. R., bytem Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 800
Kč včetně DPH měsíčně

a uzavřít nájemní smlouvu ve znění schválené vzorové smlouvy

1812/48  
13

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v 
k.ú.  Zábřeh nad Odrou pod garážemi  (včetně  patrových garáží)  v  cizím  vlastnictví,  na  dobu neurčitou
s výpovědní dobou tři měsíce, za cenu 45,- Kč/m2/rok, níže uvedeným vlastníkům:

1)pozemek p.č.st. 1687/5, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Skleníku, panu
Bc. V. M. bytem Mozartova 2048/2, Ostrava-Zábřeh

2)pozemek p.č.st. 1687/16, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Skleníku, pan P.
P., bytem B. Četyny 931/4, Ostrava-Bělský Les

3)pozemek p.č.st. 2542, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, manželům
L. a I. R., bytem Výškovická 2607/66, Ostrava-Zábřeh

4)část pozemku p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 10,07 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 1690/38246 příslušejícího k jednotce č. 13/414 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
manželům J.  a E. V., bytem J. Maluchy 202/49, Ostrava-Dubina

5)část pozemku p.č.st. 2964/1, zast. pl. o výměře 8,76 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 1469/38246 příslušejícího k jednotce č. 13/425 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
paní MUDr. L. M., bytem Dolní 2287/87, Ostrava-Zábřeh

6)1/2 pozemku p.č.st. 2967/6, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu O. M., bytem J. Šoupala 1597/1, Ostrava-Poruba

7)1/2 pozemku p.č.st. 2970/3, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, panu P. D., bytem Pavlovova 2628/27, Ostrava-Zábřeh

8)část pozemku p.č.st. 2973/1, zast. pl. o výměře 9,34 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
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velikosti 1554/25444 příslušejícího k jednotce č. 6666/200 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova, paní K. H., bytem Výškovická 2265/117, Ostrava-Zábřeh

9)část pozemku p.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 10,42 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 845/19297 příslušejícího k jednotce č. 3/102 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu R. B., bytem Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh

10)část pozemku p.č.st. 2980/1, zast. pl. o výměře 9,87 m2, odpovídající výši spoluvlastnického podílu o
velikosti 1554/38594 příslušejícího k jednotce č. 4/69 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova,
panu D. H., bytem Čujkovova 2726/48a, Ostrava-Zábřeh

11)pozemek p.č.st. 2999, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, paní K. Z.,
bytem Stavební 992/1, Ostrava-Poruba

12)pozemek p.č.st. 3620, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu Ing.
P. B., bytem Šeříková 626/38, Ostrava-Výškovice

13)pozemek p.č.st. 3763, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu J. N.,
bytem Výškovická  2551/98, Ostrava-Zábřeh

14)pozemek p.č.st. 3765, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, panu D.
T., bytem Palkovice č.p. 165, 739 41 Palkovice

15)pozemek p.č.st. 4729/1, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Starobělská,
paní B. H., bytem Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les

16)pozemek p.č.st. 4846, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny, manželům
Š. a A. C., bytem J. Maluchy 43/10, Ostrava-Dubina

a uzavřít nájemní smlouvy ve znění příloh předloženého materiálu

1813/48  
14

Schválení  vzorového  znění  dodatku  k  nájemní  smlouvě  na  pronájem  parkovacích  míst  v
parkovacích  objektech  a  svěření  odboru  majetkovému  rozhodování  o  uzavírání  dodatků  k
nájemním smlouvám

Rada městského obvodu

schvaluje

vzorové znění dodatku k nájemním smlouvám na pronájem parkovacích míst v parkovacích objektech ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih ve znění přílohy tohoto
materiálu
svěřuje

v souladu s § 102 odst. 2 písm m) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu
s  čl.  7  odst.  8  pís.  c)  OZV č.  14/2013  Statut  města  Ostravy  v  platném  znění,  odboru majetkovému
rozhodování  o  uzavírání  dodatků k  nájemním  smlouvám  na  pronájem  parkovacích  míst  v  parkovacích
objektech  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřených  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  kdy
předmětem dodatku k nájemní smlouvě bude pouze změna parkovaného motorového vozidla
zmocňuje

Mgr. Andreu Miškaříkovou, vedoucí odboru majetkového k podpisu dodatků k nájemním smlouvám dle
tohoto usnesení

1814/48  
15

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit  své usnesení č. 5187/100 ze dne 29.5.2014 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, kterou mění celkovou délku
věcného břemene stavby přípojky NN na ulici U Výtopny, umístěné na dotčeném pozemku p.p.č. 773/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava - Jih, z původních cca 25 bm na 29 bm.
rozhodla

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

1815/48  
16

Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku p.p.č. 243/13 v k.ú. Hrabůvka, ulice
Odborářská

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby dvou řad lodžií  o rozměrech 1,40 x 3,40 m na části  pozemku p.p.č.  243/13 ostatní
plocha,  zeleň  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Odborářská,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeno
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle situačního zákresu

a
rozhodla
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pronajmout části pozemku p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 9,52 m² v k.ú. Hrabůvka,
ulice  Odborářská,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  svěřeno  městskému obvodu  Ostrava-Jih,
Společenství pro dům Odborářská 4, IČ 258 74 478, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Odborářská 607/4, PSČ
700 30, za účelem výstavby dvou řad lodžií o rozměrech 1,40 m x 3,40 m k bytovému domu č.p. 607 na
ulici Odborářská, s ročním nájemným 70,- Kč/m², tj. za celkové roční nájemné 666,- Kč, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku, Smlouvu o právu provést stavbu ve
znění přílohy tohoto materiálu

1816/48  
17

Souhlas s umístěním stavby, pronájem částí pozemku p.p.č. 243/13 v k.ú. Hrabůvka, ulice
Stavbařů

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby dvou řad lodžií  o rozměrech 1,66 x 3,20 m na části  pozemku p.p.č.  243/13 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému
obvodu Ostrava-Jih, dle situačního zákresu

a
rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 243/13 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 10,62 m² v k.ú. Hrabůvka,
ulice  Stavbařů,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostrava,  svěřeno  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,
Bytovému družstvu Stavbařů 16, IČ 278 09 722, se sídlem Stavbařů 701/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za
účelem výstavby dvou řad lodžií o rozměrech 1,66 x 3,20 m k bytovému domu č.p. 701, ul. Stavbařů, s
ročním nájemným 70,- Kč/m²,  tj.  za roční nájemné 743,- Kč,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a  uzavřít  Smlouvu o  nájmu pozemku,  Smlouvu o právu provést  stavbu ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu

1817/48  
18

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 kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně umístění přípojné
skříně v rámci akce „Ostrava 925 Duda, NNk“, v celkové délce cca 1 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 kabelové přípojky NN 0,4 kV v délce
cca 1 bm včetně umístění přípojné skříně v rámci akce „Ostrava 925 Duda, 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 přípojné skříně

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

do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  do  31.12.2017  uzavřít  se  stavebníkem  -  vlastníkem
podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV vč. umístění přípojné skříně - 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

1818/48  
19

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby podzemní kabelové přípojky NN a 1 ks pojistkového pilíře pod
názvem stavby „Ostrava, 4846, Csomor, NNk“ v délce cca 10 bm  na části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace v k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  U Výtopny,  ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle  předloženého návrhu na část pozemku p.p.č.  773/1 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou,  za  účelem umístění  stavby  podzemní kabelové
přípojky NN a 1 ks pojistkového pilíře pod názvem stavby „Ostrava, 4846, Csomor, NNk“ v délce cca 10 bm,
pro společnost  ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za
úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý  bm a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH
za umístění 1 ks pojistkového pilíře
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Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět umístění, užívání a provozování podzemní kabelové přípojky NN a 1 ks pojistkového pilíře,
 a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření,  nejdéle však do 31.12.2017 uzavřít s vlastníkem stavby -  společností
ČEZ Distribuce,  a.s.,  IČ:  24729035,  se  sídlem  Děčín,  Děčín IV-Podmokly,  Teplická  874/8,   Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve
znění přílohy tohoto materiálu

1819/48  
20

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízením věcného břemene – služebnosti,
právo provést stavbu k části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby zemního elektrického vedení NNk a 2 ks pojistkových skříní  v
délce cca 60 bm  v rámci akce "Ostrava 2962/14, Novák NNk", na části pozemku p.p.č. 608/2 ostatní plocha,
jiná plocha  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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.  608/2 ostatní
plocha,  jiná  plocha  v  k.ú.  Zábřeh nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému obvodu Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  stavby  zemního  elektrického  vedení  NNk  a  2  ks
pojistkových skříní  v rámci akce "Ostrava 2962/14, Novák, 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 bez
DPH za každý i započatý běžný metr vedení NNk a za úplatu 1.000,- Kč + zákonná sazba DPH za umístění
každé pojistkové skříně

Věcné  břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je  povinnost
povinného strpět umístění,  užívání  a provozování  zemního elektrického vedení  NNk a  2 ks pojistkových
skříní, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2017 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem stavby
zemního  elektrického  vedení  NNk  a  2  ks  pojistkových  skříní  -   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

1820/48  
21

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním staveb a zřízení věcného břemene  - služebnosti na
částech pozemku p.p.č. 801/1 v k. ú. Hrabůvka, ul. U Lesa

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby vodovodní přípojky v délce cca 9 bm a kanalizační přípojky v délce
cca 5 bm a s umístěním stavby zpevněné plochy sjezdu k novostavbě rodinného domu, vše  v rámci stavby
pod názvem „RD na pozemku p.č. 1010 a 860,  U Lesa,  Ostrava-Hrabůvka“, na částech  pozemku p.p.č.
801/1 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. 801/1 ostatní
plocha,  ostatní  komunikace  v  k.ú.   Hrabůvka,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením
městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  za  účelem  umístění  stavby  vodovodní  přípojky  v  délce  cca  9  bm  a
kanalizační přípojky v délce cca 5 bm v rámci stavby pod názvem „RD na pozemku p.č. 1010 a 860, U Lesa,
Ostrava-Hrabůvka“, ve prospěch vlastníků pozemků p.p.č. 860 zahrada a p.p.č. 1010 ostatní plocha, jiná
plocha v k.ú. Hrabůvka, manželů N. V. C. a P. T. T. H., oba bytem Bohumíra Četyny 932/6, 700 30 Ostrava-
Bělský  Les,  za  úplatu  500,-  Kč  +  zákonná  sazba  DPH  za  každý  i  započatý  bm  vodovodní  přípojky  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 a kanalizační přípojky,  a to  vše v
rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do  doby  geometrického  zaměření,  nejdéle  však  do  31.12.2017 uzavřít  s vlastníky  pozemků p.p.č.  860
 zahrada a p.p.č. 1010 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabůvka, manžely N. V. C. a P. T. T. H., oba
bytem Bohumíra Četyny 932/6, 700 30 Ostrava-Bělský Les, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

1821/48  
22

Stanovisko k darování nemovitých věcí, k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Plzeňské

Rada městského obvodu

vydává

1. nesouhlasné stanovisko k darování níže uvedených částí pozemků vzniklých oddělením dle geometrického
plánu č. 3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 podél silnice II/647 ul. Plzeňské v k.ú. Zábřeh nad Odrou:

about:blank
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- část pozemku p.p.č. 455/104 ostatní plocha, silnice o výměře 109 m2, nově označený jako pozemek p.p.č.
455/194
- část pozemku p.p.č. 455/128 ostatní plocha, silnice o výměře 3239 m2, nově označený jako pozemek
p.p.č. 455/202
- část pozemku p.p.č. 455/132 ostatní plocha, silnice o výměře 1185 m2, nově označený jako pozemek
p.p.č. 455/204

z vlastnictví statutárního města Ostravy do vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro
Správu silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

2. souhlasné stanovisko k darování níže uvedených pozemků jako celků podél silnice II/647 ul. Plzeňské v
k.ú. Zábřeh nad Odrou:

- pozemek p.p.č. 455/116 ostatní plocha, silnice o výměře 1638 m2
- pozemek p.p.č. 455/104 ostatní plocha, silnice o výměře 453 m2
- pozemek p.p.č. 455/128 ostatní plocha, silnice o výměře 5955 m2
- pozemek p.p.č. 455/132 ostatní plocha, silnice o výměře 2939 m2

z vlastnictví statutárního města Ostravy do vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro
Správu silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

1822/48  
23

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.p.č. 246/2 a st.p.č. 173 v k.ú. Hrabůvka, ul. U
Haldy 18 (variantní návrh)

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu vydat  nesouhlasné  stanovisko  k  záměru města  prodat  části  pozemků
p.p.č. 246/2 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 31 m² a st.p.č. 173 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
cca 19 m² v  k.ú.  Hrabůvka,  ulice  U Haldy  18,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  se  svěřením
městskému  obvodu  Ostrava-Jih  a  požádat  Zastupitelstvo  města  Ostravy  rozhodnout  o  záměru  města
neprodat uvedené části pozemků

1823/48  
24

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stávající garáží v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu  městského  obvodu vydat  nesouhlasné  stanovisko  k  záměru města  prodat  podíl  ve  výši
1404/42765 na pozemku p.č.st. 3567/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostrava,
svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, odpovídající výši spoluvlastnického podílu na společných částech
domu  příslušejícího k jednotce č. 24/679

1824/48  
25

Výpůjčka části pozemku p.p.č. 433/33 v k.ú. Hrabůvka, ulice Mjr. Nováka (za pavilonem C
 budovy č.p. 1455)

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit  část  pozemku p.p.č.  433/33 ostatní  plocha,  zeleň o výměře 530 m²  v  k.ú.  Hrabůvka,  ul.  Mjr.
Nováka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti
Mateřská škola Paprsek s.r.o., IČ: 041 52 409, se sídlem Svazácká 2200/42, Zábřeh, 700 30 Ostrava, za
účelem užívání jako zahrada k mateřské škole pro děti s postižením, provozované v prostorách budovy č.p.
1455, objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku st.p.č. 1303 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú.  Hrabůvka  na  ulici  Mjr.  Nováka  č.o.  34 na  dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní  dobou a  uzavřít
smlouvu o výpůjčce, ve znění přílohy tohoto materiálu

1825/48  
26

Záměr  na  prodej  části  pozemku  p.p.č.  654/79  o  výměře  10  m2  pod  přístavbou  lodžií  k
 bytovému domu č.p. 2163 na ul. Jižní č.or. 19, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 654/79 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, označené v geometrickém plánu č. 3239-22/2015 ze dne 18.6.2015 jako
st.p.č.6615 -  zastavěná plocha o výměře 10  m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví statutárního
města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

1826/48  
27

Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2720 o výměře 214 m2 pod bytovým domem č.p. 2581 na ul.
Výškovická 71, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o  zveřejnění  záměru prodeje zastavěného pozemku st.p.č.
2720 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy se svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih

about:blank
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1827/48  
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 740/118 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 (2,4 m x 6 m),
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, za účelem přístupu a příjezdu k rodinnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

1828/48  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 555/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,5 m2 v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rodinná, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění a užívání sjezdu o výměře 1,6 m x 3,2 m, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou

1829/48  
30

Záměr na výpůjčku části oplocení na pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru vypůjčit část oplocení o výměře 3,5 m2, které je součásti pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, svěřeného městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem
umístění orientačního poutače o rozměru 3,79 m x 0,92 m,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
za podmínky  vydání předchozího souhlasu Rady města Ostravy

1830/48  
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  záměru  na  změnu  smlouvy  o  nájmu nemovitosti  č.  7/014/0371/10/Dzi  ze  dne  21.4.2010,  ve  znění
dodatků,  uzavřenou   se  Základní  organizací  Českého  zahrádkářského  svazu Ostrava  – Výškovice,  IČ:
70968012, se sídlem Drůbeží 3/33, 700 30 Ostrava – Výškovice, týkající se změny výměry části pozemku
823 orná půda  v k.ú. Výškovice u Ostravy:

- pod zahradními chatkami, a to z výměry 1344 m2 pod 84 zahradními chatkami na výměru 1584 m2 pod 99
zahradními chatkami,
- zahrádkářské osady, a to z výměry 37413 m2 na 37173 m2

vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením městskému obvodu
Ostrava – Jih

1831/48  
32

Záměr pronájmu pozemků 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. 1152, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Hrabůvka, lokalita ul. Plavecká
2)pozemek p.č.st. 2376, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
3)pozemek p.č.st. 2451, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
4)pozemek p.č.st. 2639, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5)pozemek p.č.st. 2640, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
6)část pozemku p.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 10,51 m2 (celková výměra 240 m2), odpovídající výši
spoluvlastnického podílu o velikosti 845/19297 příslušejícího k jednotce 5/213 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova
7)pozemek p.č.st. 3644, zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
8)pozemek p.č.st. 6102, zast. pl. o výměře 38 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

1832/48  
33

Zrušení Zásad pro pronajímání pozemků a oceňování věcných břemen k pozemkům a vydání
Zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene,  nájemného u vybraných účelů
nájmu pozemku a nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech

Rada městského obvodu

zrušuje

„Zásady pro pronajímání pozemků a oceňování věcných břemen k pozemkům“ přijaté usnesením číslo
4403/58 dne 7.2.2002
vydává

s účinností od 1.1.2016 Zásady
pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města

about:blank
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Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dotčeným stavbami inženýrských sítí,
pro stanovení výše nájemného u vybraných účelů nájmu pozemku ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,
pro stanovení výše nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,
ve znění přílohy tohoto materiálu.

1833/48  
34

Žádost o prodej pozemku parc.č. 197 o výměře 239 m2 včetně jeho součásti - bytového domu
č.p. 1017 na ul. B.Václavka č. or. 19, k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout nezveřejnit záměr prodeje zastavěného pozemku parc.č. 197 -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2 včetně jeho součásti - bytového domu č.p. 1017 na ul. B.
Václavka č.or.19, k.ú. Dubina u Ostravy

1834/48  
35

Dodatek č.10 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 7.2.2007

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením  "Dodatku č.  10 ke  Smlouvě  o sdružených službách dodávky  elektřiny" ze  dne  7.2.2007 s
dodavatelem Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, IČ 45193410 na odběrném místě Centrální spisovna
Ostrava - Jih, na ulici U Výtopny č. 3164, Ostrava - Zábřeh s účinnosti od 1.1.2016 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu dodatku č.10.

1835/48  
36

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 30.09.2015

1836/48  
37

Přihláška k odběru tepla pro objekt Centrální spisovna Ostrava - Jih.

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením "Přihlášky k odběru tepla" ke smlouvě č.52656 ze dne 9.3.2006 mezi společnosti Veolia Energie
ČR, a.s.  Ostrava,  Moravská Ostrava,  28.října 3337/7,  PSČ 709 74,  IČ 45193410 a Statutárním městem
Ostrava,  městským obvodem Ostrava - Jih,  Horní  791/3,  Ostrava  - Hrabůvka IČ  00845451 pro objekt
Centrální spisovny Ostrava - Jih, na ulici U Výtopny č.p. 3164, Ostrava - Zábřeh, č. odběrného místa B040 -
027 s účinnosti od 1.11.2015 dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu "Přihlášky k odběru tepla" včetně příloh.

1837/48  
38

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením  provozu ve sportovní hale na ulici Horní 81, Ostrava - Dubina ve dnech 24.12. - 26.12.2015,
31.12.2015 a 01.01.2016

1838/48  
39

Ujednání o ceně na dodávku tepelné energie pro nebytové objekty.

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s "Ujednáním o ceně tepla na rok 2016 ke smlouvě č.70010 ze dne 19.7.2005 mezi společnosti Veolia
Energie ČR, a.s.,  Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410 a odběratelem SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a
nosného média do nebytových objektů ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční
zálohové platby prostřednictvím platebního kalendáře záloh s účinnosti od 1.1.2016.

2) s "Ujednáním o ceně tepla na rok 2016 ke smlouvě č. 52656 ze dne 9.3.2006 mezi společnosti Veolia
Energie ČR, a.s.,  Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČ 45193410 a odběratelem SMO, městský obvod
Ostrava - Jih, Horní 791/3, Ostrava - Hrabůvka, IČ 00845451, kterým se upravuje cena tepelné energie a
nosného  média  do  objektů  Centrální  spisovna  Ostrava  -  Jih  a  Kryté  sportoviště  Ostrava  -  Dubina  ve
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih včetně měsíční zálohové platby prostřednictvím dohody o
poskytování záloh na odběr tepelné energie s účinnosti od 1.1.2016

dle důvodové zprávy.
zmocňuje

about:blank
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starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu "Ujednání o ceně tepla" pro nebytové objekty,
Centrální spisovnu Ostrava - Jih a Kryté sportoviště Ostrava Dubina včetně zálohových platebních kalendářů.

1839/48  
40

Uzavření dohody o narovnání se společností Abiasen invest, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dohody o narovnání s nájemcem prostor sloužících podnikání v bytovém domě č.p. 1626 na ul.
Pavlovova č.or. 67, Ostrava-Zábřeh,  který je součástí pozemku parc. č.  st. 2017 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
společností Abiasen invest, s.r.o. se sídlem Pavlovova 1626/67, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 28630998 ve
znění předloženého návrhu

1840/48  
41

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Zlepšovatelů 24, 1+2, standard, č. b. 3
S. D., Sokolská tř. 82, Ostrava-Moravská Ostrava

V. Vlasákové 2, 1+3, standard, č. b. 20
K. S., Horní 96

B. Václavka 3, 1+3, standard, č. b. 6
P. J., Dvouletky 31

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 24
C. J.,  Poděbradova 63, Ostrava-Mor. Ostrava a C. M.,  Poděbradova 63, Ostrava-Mor. Ostrava

Výškovická 186, 1+3, standard, č. b. 18
G. M., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 85
L. K., Petruškova 20

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 80
T. O., Slunečná 10, Havířov-Podlesí

Čujkovova 9, 1+1, standard, č. b. 7
A. V., Čujkovova 31

J. Škody 1, 1+3, standard, č. b. 7
S. Š., B. Václavka 2

Karpatská 20, 1+3, standard, č. b. 36
H. A., Pjanovova 25 a H. D., DiS., nám. Dr. E. Beneše 6, Ostrava-Mor. Ostrava

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

A. V., Čujkovova 31, č. b. 91
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 za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, a to ode dne
účinnosti nájemní smlouvy,  dle důvodové zprávy

Volgogradská 88, 1+2, standard, č. b. 4
K. B.4, J. Matuška 9

Jubilejní 6, 1+2, standard, č. b. 2
P. M., Jubilejní 56

Jubilejní 52, 1+1, standard, č. b. 6
D. R., Ostravice 129E

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

P. M., Jubilejní 56, č. b. 6

about:blank
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rozhodla

III.

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

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 14
J. E., Proskovická 63
rozhodla

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

1841/48  
42

Ukončení nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

K. E., Svornosti 14, č. b. 11
P. P., Čujkovova 32, č. b. 68
S. V., (trvale bytem Šídlovecká 6, Ostrava-Hrabová) Rodimcevova 25, č. b. 4
H. M., J. Škody 1, č. b. 14

1842/48  
43

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání v bytovém domě na ul. Fr.
Formana 32, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem garážového stání č. 2 v bytovém domě č.p. 280 na
ul. Františka Formana č. or. 32 v Ostravě-Dubině, který je součástí pozemku parc. č. 110/92 v k.ú. Dubina u
Ostravy, s nájemkyní paní T. Ch. P., bytem Kašparova 1411/2, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, týkající se změny
garážovaných vozidel dle předloženého návrhu

1843/48  
44

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, s účinností ode dne uzavření
nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

Rodimcevova 27, 1+2, standard, č. b. 1
T. H., Rodimcevova 27, Ostrava-Zábřeh

Jubilejní 50, 1+1, standard, č. b. 1
M. M., Jubilejní 50, Ostrava-Hrabůvka

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 65
M. T., Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

Svornosti 43, 1+2, standard, č. b. 7
M. A a T. A., Svornosti 43, Ostrava-Zábřeh

Františka Formana 51, 0+2, standard, č. b. 2
P. M. a D. M., Františka Formana 51, Ostrava-Dubina

1844/48  
45

Dodatek č. 2  s ke smlouvě  o poskytnutí dotace -  projekt  Přírodovědné učebny

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, který by měl být  
uzavřený mezi  Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702
00  Ostrava-Moravská  Ostrava,  IČ:  75082616  a  Statutárním  městem  Ostrava,  městským  obvodem
Ostrava-Jih  na financování projektu "Přírodovědné učebny" realizovaném v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezko 2007 - 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

1845/48  
46

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku příspěvkových organizací škol v celkové hodnotě Kč 1 640 179,53, dle
předloženého návrhu.

about:blank
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ukládá

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

1846/48  
47

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení  o  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.

1847/48  
48

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o předání hmotného movitého majetku k hospodaření
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,  příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 144 796,64
- Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 87 924,05
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 144 796,77
- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci v celkové hodnotě Kč 201 669,49
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8,  příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč 87 924,05
- Základní škole a mateřské škole Ostrava- Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci v celkové
hodnotě Kč  1 770 244,00 dle důvodové zprávy

1848/48  
49

Školské  rady  zřízené  při  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  8,
příspěvkové  organizace  a  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  16,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se  zrušením  školské  rady  zřízené  při  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova  8,
příspěvkové organizace k 31.12.2015 dle důvodové zprávy
stanoví

počet  členů školské  rady  zřízené  při  Základní  škole  a  mateřské  škole  Ostrava-Hrabůvka,  Mitušova 16,
příspěvkové organizace na 6  do 31.10.2017 dle důvodové zprávy

1849/48  
50

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 a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci
- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové
organizaci
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

1850/48  
51

Přerušení provozu mateřských škol,  jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2015.

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2015.

1851/48  
52

Změna úplného znění zřizovací listiny a přílohy č. 1 Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou úplného znění zřizovací listiny a přílohy č. 1 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizace, sídlo Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava. Hrabůvka, IČO 70631735 s
platností od 1.1. 2016 dle důvodové zprávy

about:blank
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doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu úplného znění zřizovací listiny a pčílohy č. 1
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, sídlo Mitušova
1506/16, 700 30 Ostrava. Hrabůvka, IČO 70631735 s platností od 1.1.2016 dle důvodové zprávy

1852/48  
53

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním sídla spolku Občanské sdružení Pohádka Ostrava-Zábřeh, Rezkova 2994/14, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ 265 97 110 na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizaci

1853/48  
54

Dodržování ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu o výsledku kontroly ve věci dodržování ustanovení § 16 zákona o obcích při vyřizování podnětu Ing.
Jaroslava Novotného a navrhovaná opatření
ukládá

starostovi  městského  obvodu  seznámit  zastupitelstvo  městského  obvodu  s  výsledky  kontroly  a
navrhovanými opatřeními

1854/48  
55

S. B. - odpis pohledávky s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za p. S. B., ve výši 9 730,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a záloh na služby spojených s
užíváním  bytu č.  2 v  domě č.  1680/14 na  ul.  Utvenkova v  Ostravě-Zábřehu a  ve  výši  600,00 z titulu
soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

1855/48  
56

E. Š. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek s příslušenstvím

za pí E. Š., ve výši 81 239,00 Kč s příslušenstvím  a vyčísleného příslušenství ve výši 58 430,00 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 8 v domě č. 1597/7 na ul. Prošinova v Ostravě-
Zábřehu a ve výši 4 596,00 z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím

za pí E. Š., ve výši 81 239,00 Kč s příslušenstvím  a vyčísleného příslušenství ve výši 58 430,00 Kč z titulu
dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 8 v domě č. 1597/7 na ul. Prošinova v Ostravě-
Zábřehu a ve výši 4 596,00 z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

1856/48  
57

J. Š. - uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře

s pí J. Š.. U Studia v Ostravě-Zábřehu bez právního důvodu a ve výši 3 378,00 z titulu soudních nákladů v
tomto znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 77 286,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 500,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci prosinci 2015. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 52 měsíců, a to tak, že 51 měsíců bude splátka činit 1
500,00 Kč měsíčně, 52. měsíc bude poslední splátka ve výši 786,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není

about:blank
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povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku
zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi;

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

uzavřít splátkový kalendář

s pí J. Š., ve výši 73 908,00 Kč z titulu bezdůvodného obohacení za užívání bytu č. 51 v domě č. 2855/1 na
ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu bez právního důvodu a ve výši 3 378,00 z titulu soudních nákladů v tomto
znění:
Dlužník se zavazuje uhradit svůj dluh v celkové výši 77 286,00 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve
výši 1 500,00 Kč, vždy k 20. dni v měsíci, když první splátka se stanoví v měsíci prosinci 2015. Při takto
stanovených splátkách dojde k úhradě pohledávky za 52 měsíců, a to tak, že 51 měsíců bude splátka činit 1
500,00 Kč měsíčně, 52. měsíc bude poslední splátka ve výši 786,00 Kč, s tím, že dostane-li se dlužník do
prodlení byť i s částečným zaplacením byť i jediné splátky, stává se splatným celý dluh. Věřitel pak není
povinen dlužníka dále jakýmkoliv způsobem upomínat o zaplacení a může bez dalšího požadovat po dlužníku
zaplacení celého zbytku dluhu podáním exekučního návrhu k soudnímu exekutorovi;

dle důvodové zprávy

1857/48  
58

J. V. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku s příslušenstvím

za p. J. V., ve výši 16 912,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním
bytu č. 1 v domě č. 1766/19 na ul. Samoljovova v Ostravě-Zábřehu a ve výši 1 240,00 z titulu soudních
nákladů,

dle důvodové zprávy

1858/48  
59

L. K. - odpis pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání rady materiál č. 59, týkající se odepsání pohledávky s příslušenstvím za pí L. K..

1859/48  
60

Rozhodnutí o návrhu na kompromisní řešení soudního sporu se společností BYSTROŇ Group a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

přijmout návrh společnosti společnosti BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava,
IČ:  278 00 466 na  smírné  řešení  sporu o  částku 618.404,-  Kč  s  příslušenstvím  a  zaplatit  společnosti
BYSTROŇ Group a.s.: celou dlužnou jistinu ve výši 618.404,- Kč, náklady řízení ve výši 91.774,- Kč, za což
bude ze strany společnosti BYSTROŇ Group a.s. odpuštěn městskému obvodu Ostrava-Jih úrok z prodlení.

1860/48  
61

Vyjádření k otevřeným dopisům zaměstnanců ZŠ Formana a ZŠ  Za Školou

Rada městského obvodu

bere na vědomí

obdržené dopisy adresované starostovi Bc. Martinu Bednářovi a Radě městského obvodu Ostrava-Jih
bere na vědomí

odpověď starosty

1861/48  
62

Ukončení smlouvy o exekuční činnosti a další činnosti exekutora

Rada městského obvodu

souhlasí

s  ukončením  rámcové  smlouvy  č.  20/013/7/2015  o  exekuční  činnosti  a  další  činnosti  exekutora  pro
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih na období let 2016 a 2017, a to dle čl. VIII, bodu 2,
písm. a) této smlouvy

1862/48  
63

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od  1. zasedání,
konaného dne 13.11.2014, do 6. zasedání, konaného dne 12. 11. 2015

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 1. zasedání, konaného dne

about:blank
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13.11.2014, do 6. zasedání, konaného dne 12. 11. 2015 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence:

400/13 ze dne  6. 12. 2012
457/16 ze dne    2. 5. 2013
633/21 ze dne 24.  4. 2014
 32/2   ze dne 18. 12. 2014
 48/2   ze dne 18. 12. 2014
 55/2   ze dne 18. 12. 2014
 71/3   ze dne    5.  3.  2015
 95/3   ze dne    5.  3.  2015
100/4   ze dne   4.   6. 2015
141/4   ze dne   4.   6. 2015
150/4   ze dne   4.   6. 2015
154/4   ze dne   4.   6. 2015
166/5   ze dne   3.   9. 2015
202/5   ze dne   3.   9. 2015
244/6   ze dne 12. 11. 2015

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci:

 12/1    ze dne  13. 11. 2014
 88/3    ze dne    5.  3.  2015
155/4    ze dne    4.  6. 2015
200/5    ze dne    3.  9. 2015
204/5    ze dne    3.  9. 2015
245/6    ze dne 12. 11. 2015

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit.

1863/48  
64

Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2016

Rada městského obvodu

souhlasí

s  návrhem  měsíčních  odměn  za  výkon funkce  neuvolněným  členům  Zastupitelstva  městského  obvodu
Ostrava-Jih pro rok 2016 dle předloženého návrhu
doporučuje

zastupitelstvu  městského  obvodu  stanovit  měsíční  odměny  za  výkon  funkce  neuvolněným  členům
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2016 dle předloženého návrhu

1864/48  
65P

Časový postup ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

časový postup ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, který je
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje

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

1865/48  
66P

Změna osobního příplatku řediteli Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona 262/2006 Sb., zákoník  práce,  v platném znění a v souladu se "Zásadami pro
stanovení příplatku za vedení,  pro poskytování osobního,  zvláštního a specializačního příplatku a odměn
ředitelům  příspěvkových  organizací  zřízených  Statutárním  městem  Ostrava,  Městským  obvodem
Ostrava-Jih" změnu osobního příplatku řediteli Základní školy Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvkové
organizace
zmocňuje

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

1866/48  
67P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Poskytování právních služeb pro
SMO, městský obvod Ostrava-Jih na rok 2016

Rada městského obvodu

rozhodla
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek VZ 89.15 „Poskytování právních
služeb pro Statutární  město Ostrava,  městský  obvod Ostrava-Jih na  rok  2016“  o  výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s uchazečem  KLIMUS & PARTNERS
s.r.o. se sídlem  Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 03373444,  za nabídkovou cenu 665,50 Kč včetně DPH za
jednu hodinu poskytované právní služby
a
jako druhým v pořadí
s uchazečem Advokátní kancelář Jünger, Gocman a Kopřiva se sídlem 28. října 438/219, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory, IČ 66250731  za nabídkovou cenu 906,00 Kč včetně DPH za jednu hodinu poskytované
právní služby.

1867/48  
68P

Jmenování ředitele Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvková organizace

Rada městského obvodu

jmenuje

v souladu s § 102 odst. 2. písm b) zákona č. 1282000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s
článkem 7 odst. 8 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 Statut města Ostravy, ve znění pozdějšíczh
změn a  doplňků,  podle  § 33 odst.  3 a  4 zákona  č.  262/2006 Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších
předpisů, do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace,
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava-Zábřeh IČ 66739331, Ing. Miroslava Janečku,  a to s účinností od 15.
12. 2015,
zmocňuje

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

1868/48  
69

Majetek nepatrné hodnoty po zůstavitlce Z. K., úmrtí dne 18.10.2015, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

nabýt majetek nepatrné hodnoty  po zůstavitelce Z. K., úmrtí  dne 18.10.2015, Ostrava-Zábřeh, a to finatční
hotovost ve výši 16 528 Kč

1869/48  
70

Zplnomocnění k vyřízení smluvního vztahu se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Rada městského obvodu

zmocňuje

Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb k vyřízení smluvního
vztahu se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na dodávku vody, odběrné místo Proskovická -
sociální zázemí pro řidiče, parcelní číslo 793/288, k.ú. Výškovice u Ostravy.

1870/48  
71P

Rekonstrukce stávajících ZTI rozvodů bytového domu Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/032/161/15 na veřejnou zakázku "Rekonstrukce stávajících
ZTI rozvodů bytového domu Rodimcevova 20, 22, 24, Ostrava-Zábřeh" se zhotovitelem Janem Kovářem,
 kterým se snižuje konečná cena na tuto zakázku o částku 34 108,20 Kč bez DPH na částku 1 171 622,80 Kč
bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu  neprovádění některých
prací, dle důvodové zprávy.
bere na vědomí

snížení částky DPH  o  5 116,30 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na přijemce plnění
zmocňuje

Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 1,
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/161/15
Termín: 14. 12. 2015
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/032/161/15 na výše uvedenou zakázku
Termín: 09. 12. 2015

1871/48  
72P

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

s  účinnosti  od  1.11.2015 platový  výměr  řediteli  technických služeb  Ostrava-Jih v  souladu se  zákonem
č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením vlády ČR č. 278/2015 Sb., kterým
se mění nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů

zmocňuje

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

1872/48  
73

Revokace usnesení č. 0179/5 ze dne 3.9.2015 Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih a
stanovisko k darování nemovitých věcí a odejmutí movitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská

Rada městského obvodu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu:

1) revokovat usnesení č. 0179/5 ze dne 3.9.2015

2) vydat souhlasné stanovisko k odejmutí movitých věcí dle § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení):
- drobný dlouhodobý majetek v pořizovací hodnotě 380.257,57 Kč
- samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 303.366,70 Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a jejich darování Moravskoslezskému kraji, IČ: 70890692, se sídlem
28. října 117, Ostrava
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k darování nemovitých věcí
Moravskoslezskému kraji, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava:
- pozemky v celkové pořizovací hodnotě  11.341.468,25 Kč
- budova bez č.p./č.ev. na pozemku p.č.st. 6511 v pořizovací hodnotě 6.978.456,39 Kč
- stavby v celkové hodnotě 35.621.021,20 Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

1873/48  
74

Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 17. 12.
2015

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem programu 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat dne
17. 12. 2015 od  8.00 hod., dle přílohy předloženého materiálu s úpravou.

1874/48  
OR

Ukládací část předsedkyni ekonomické komise

Rada městského obvodu

ukládá

předsedkyni  ekonomické  komise  Ing.  Svatavě  Huťkové  poskytnout  radě  vyjádření,  jaké  konkrétní
připomínky mají členové komise k rozpočtu, neboť to nebylo z jejich hlasování ani ze zápisu komise zřejmé.

about:blank
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

about:blank

25 z 26 8.12.2015 11:06



Tiskové opravy

TO Tisková oprava k druhému bodu  usnesení  č. 614/15 ze dne 23.4.2015 - návrh rozpočtových
opatření  rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2015

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

-zvyšuje financování na pol. 8115 o 4 500 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11 o 3 600 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, UZ 11 o 900 tis. Kč
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih ke schválení

TO Tisková oprava usnesení č. 1778/46 ze dne 19.11.2015

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.  2 ke smlouvě o dílo č. 2/021/132/2015 ze dne 27.7.2015 se zhotovitelem Hynek
Vaníček, Zukalova 1321/9, 746 01 Opava na realizaci VZ 5.15 na dílo „Přírodovědné učebny - dílčí část 2.
(odborné 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.
2/021/132/2015 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. 2/021/132/2015 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 20. 11. 2015

about:blank
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