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Přehled usnesení 94. schůze Rady městského obvodu, ze dne 22. 12. 2016 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3902/94 1. Návrh rozpočtových opatření č. 35/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3903/94 2. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (RNDr. František Staněk, Ph.D.
místostarosta)

3904/94 3. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017 (Bc. Martin Bednář, starosta)

3905/94 4. Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky základních škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3906/94 5. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3907/94 6. Souhlas se zapojením (formou partnerské spolupráce) do  projektů  "PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové
Didaktiky A praktikující učitel" a "Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a
kvalitnímu vzdělávání" (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3908/94 7. Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3909/94 8. Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Ing.
Adam Rykala, člen rady)

3910/94 9. Dodatek č.1 k SoD "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli" (Věra Válková,
místostarostka)

3911/94 11. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Věra Válková, místostarostka)

3912/94 12. Nebytový prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33 v Ostravě-Výškovicích (Markéta Langrová, člen rady)

3913/94 13. Odpis pohledávek (Markéta Langrová, člen rady)

3914/94 14. Odpis pohledávek po zemřelých (Markéta Langrová, člen rady)

3915/94 15. Pronájem bytu v domě na ul. Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3916/94 16. Pronájem bytu výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady)

3917/94 17. Pronájem náhradního bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Markéta Langrová, člen rady)

3918/94 18. Společnost Čirva s.r.o. - žádost o splátkový kalendář (Markéta Langrová, člen rady)

3919/94 19. Ukončení nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3920/94 20. Umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na střeše bytového domu
Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

3921/94 21. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu části nemovitosti za účelem umístění technologického zařízení
pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů na střeše bytového domu B. Václavka 1018/1, Ostrava-
Bělský Les. (Markéta Langrová, člen rady)

3922/94 22. Uzavření dodatku ke Smlouvě o provádění úklidové služby v bytových domech Plzeňská 2619/8 a Plzeňská
2619/10, Ostrava-Zábřeh. (Markéta Langrová, člen rady)

3923/94 23. Vyčlenění bytové jednotky v objektu občanské vybavenosti na ul. 29. dubna 259/33 v Ostravě-Výškovicích a
změna účelu užívání (Markéta Langrová, člen rady)

3924/94 24. Výpověď z nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem (Markéta Langrová, člen rady)

3925/94 25. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. Dr. Martínka 17,
O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3926/94 26. Žádost o prominutí pohledávky za pronájem prostor sloužících podnikání (Ing. Karel Demel) (Markéta
Langrová, člen rady)

3927/94 27. Žádost o revokaci části usnesení rady MOb č. 3438/85 ze dne 29.09.2016 (Markéta Langrová, člen rady)

3928/94 28. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu
nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3929/94 29. Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

3930/94 30. Pronájem části pozemku jako parkovacího stání, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "ul. Tarnavova" (Ing.
Hana Tichánková, místostarostka)

3931/94 31. Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3932/94 32. Pronájem nebytového prostoru v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ pod povrchem pozemku v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3933/94 33. Pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3934/94 34. Převedení práv a závazků k pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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3935/94 35. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bogorodského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3936/94 36. Souhlas s umístěním stavby, Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Chalupníkova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3937/94 37. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3938/94 38. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Schwaigrova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3939/94 39. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací staveb, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3940/94 40. Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul. Krokova", k.ú.
Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3941/94 41. Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3942/94 42. Záměr na pronájem parkovacího stání a pronájem parkovacího stání  v parkovacím objektu PO 32 na ul.
Vlasty Vlasákové v k.ú. Dubina u Ostravy se slevou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3943/94 43. Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3944/94 44. Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3945/94 45. Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 41 na ul.
Bedřicha Václavka, k.ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3946/94 46. Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce, změnu smlouvy o nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu - OC
ODRA (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3947/94 47. Změna smlouvy o pachtu v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře" (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3948/94 48. Změna smluv o nájmu pozemků pod garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3949/94 49. Zrušení  zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene, nájemného u vybraných účelů nájmu
pozemku a nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech a vydání nových zásad (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

3950/94 50. Zrušení části usnesení a záměr pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina u Ostravy
(Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3951/94 51. J. Š. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém (Bc. Martin Bednář, starosta)

3952/94 52. P. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé (Bc. Martin Bednář, starosta)

3953/94 53P. Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT ul. Klegova 23 (Bc. František Dehner, místostarosta)

3954/94 55P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace "Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3955/94 56P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  - VZ 178.16 "Dodávka 5 ks
samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

3956/94 57P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - „Rekonstrukce
obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih“ VZ 177.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3957/94 58P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3958/94 59P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží
k rodinným domkům vč. uličních vpustí (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3959/94 60. Souhlas vlastníka sousedního pozemku s přesahem požárně nebezpečného prostoru na část pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3960/94 61. Prominutí nájemného za nebytový prostor v objektu na ul. Adamusova bez č. popisného (Markéta Langrová,
člen rady)

3961/94 62. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Markéta Langrová, člen rady)

3962/94 63P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - "Rekonstrukce nám.
Gen. Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka" VZ 156.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3963/94 64P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) - "Dodání a montáž detektorů oxidu
uhelnatého v bytových domech."  VZ 172.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3964/94 65P. Výzva (podlimitní veřejná zakázka na dodávky, ZPŘ)  VZ 122.16 Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího
stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje - nosiče výměnných nástaveb s nástavbami (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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3965/94 66. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu pro rok 2017 (Bc.
Martin Bednář, starosta)

3966/94 67. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam
Rykala, člen rady)

3967/94 68. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na odečítací a rozúčtovací služby (Markéta Langrová, člen rady)

3968/94 69. Výpůjčka nebytových prostor v bytovém domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen
rady)

3969/94 71. Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3970/94 72. Návrh rozpočtového opatření č. 36/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

3971/94 73P. Doplnění usn. č. 3889/93 ze dne 8. 12. 2016 Výběr ekonomicky nejvýhodn. nabídky (podlimitní VZ na
stavební práce) - Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havar. stavu v byt. domech a nebyt. obj.
ve vlastn.SMO, městs. obv. O.-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

staženo 10. Organizační řád  TSOJ, p.o.  a systemizace pracovních míst k 1.1.2017 a k 1.1.2018 (Věra Válková,
místostarostka)

staženo 54P. Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - Zpracování projektové
dokumentace na "Parkoviště - dvory B. Četyny, V. Vlasákové, B. Václavka" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

staženo 70. Návrh odměny  pro  ředitele Technických služeb Ostrava - Jih, p.o., příspěvkové organizace zřízené
Statutárním městem, Městským obvodem Ostrav - Jih (Věra Válková, místostarostka)
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3902/94  
1

Návrh rozpočtových opatření č. 35/2016 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

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

b) rozpočtové opatření, kterým se

1)
- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5492 o 25 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 25 tis. Kč

2)
- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 6121 o 119 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5137 o 118 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3900, pol. 5909 o 1 tis. Kč

3)
- snižují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 3 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 3 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 369 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 330 o 3 tis. Kč

4)
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 6409, pol. 5363 o 1 tis. Kč

3903/94  
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, standard, č.b. 6
V. T., trvale bytem Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

3904/94  
3

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017

Rada městského obvodu

schvaluje

plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017

3905/94  
4

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhlášení volného dne 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

3906/94  
5

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví
-  Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace -  věcný dar ve výši Kč 2 000,00
- Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace - věcný dar ve výši Kč 835,00 dle důvodové zprávy

3907/94  
6

Souhlas se zapojením (formou partnerské spolupráce) do  projektů  "PŘÍRODA - PŘÍRodovědné
Oborové Didaktiky A praktikující učitel" a "Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako
cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání"

Rada městského obvodu

souhlasí

se zapojením Základní a mateřské školy  Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace  do
projektu  "PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel"   formou partnerské spolupráce
 v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání
a souhlasí
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se zapojením Základní a mateřské školy  Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace  do
projektu   "Kompetentní  pedagog  a  žák  -  kolegiální  podpora  jako  cesta  k  modernímu  a  kvalitnímu
vzdělávání"   formou partnerské spolupráce  v Operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání

3908/94  
7

Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

Zásady zřizování školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

3909/94  
8

Změna odpisového plánu na rok 2016 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,  A.
Kučery  20,  příspěvkové organizace,   jejíž  zřizovatelem je Statutární město Ostrava,  Městský
obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2016 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka,A.  Kučery 20,
příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

3910/94  
9

Dodatek č.1 k SoD "Oprava cesty na ul. Rýparova“ a „Oprava komunikace ul. V Poli"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo agendové číslo S/1100/2016/ODK ze dne 23.11.2016 na realizaci
VZ 134.16 na stavbu "Oprava cesty na ul.  Rýparova“ a „Oprava komunikace ul.  V Poli" se zhotovitelem
STRABAG a.s.  se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha 5,  IČ 60838744 z důvodu nezbytného posunu
dokončení stavebních prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1
tohoto dodatku.  V důsledku těchto změn se cena 1.903.545,24 Kč bez DPH  sjednaná v čl.  III,  odst.  1
smlouvy o dílo zvyšuje o částku 327.180,98 Kč bez DPH na celkovou částku 2.303.289,69 Kč bez DPH.

3911/94  
11

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření

Rada městského obvodu

rozhodla

o  předání  hmotného  movitého  majetku  k  hospodaření  Technickým  službám  Ostrava  JIH,  příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě 934 671 Kč dle důvodové zprávy.

3912/94  
12

Nebytový prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33 v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

bere na vědomí

skutečnost, že v nebytových prostorách v objektu na ul. 29. dubna 259/33 v Ostravě-Výškovicích, který je
součástí pozemku parc. č. 1031 v k.ú. Výškovice u Ostravy, jehož vlastníkem je Statutární město Ostrava, a
který je  na základě OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších dodatků, svěřen do správy
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  jsou umístěna zařízení,  která  jsou předmětem exekuce  a  insolvenčního
řízení vedených vůči společnosti DV Hockey a.s., IČ: 28648498, se kterými bývalý nájemce, společnost DV
Hockey  a.s.,  se  sídlem  29.  dubna  256/33,  Ostrava-Výškovice,  IČ:  28648498,  nemůže  nakládat  a  tedy
nemůže nebytové prostory vyklidit

a
rozhodla

o nevyklizení nebytových prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33 v Ostravě-Výškovicích, který je součástí
pozemku  parc.  č.  1031 v  k.ú.  Výškovice  u  Ostravy,  pronajímatelem,  do  doby  vyřešení  exekučního  a
insolvenčního řízení bývalého nájemce, společnosti DV Hockey a.s., se sídlem 29. dubna 256/33, Ostrava-
Výškovice, IČ: 28648498,

dle důvodové zprávy.

3913/94  
13

Odpis pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek:

- po pí L. K., za pronájem bytu č. 1 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 178 Kč za nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2013 a ve výši 34 Kč za zákonné příslušenství,
- po p. J. B., za pronájem bytu č. 1 na ul. Mládeže 496/13, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 34 Kč za nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2008 a ve výši 229 Kč za zákonné příslušenství,

about:blank
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dle důvodové zprávy

3914/94  
14

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

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

- pí Z. S., za pronájem bytu č. 87 na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ve výši 1.257 Kč za nájemné,
ve výši 3.880 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2013 a ve výši 986 Kč za již vyčíslené příslušenství;
- p. V. C., za pronájem bytu č. 93 na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ve výši 3.318 Kč za nájemné,
ve výši 686 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2013, ve výši 1.597 Kč za již vyčíslené příslušenství,
ve výši 162 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 a ve výši 8.386 Kč za pohledávku z titulu
„ušlého nájmu“ a ve výši 1.753 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015;
- pí  A.  S.,  za  pronájem  bytu č.  77 na ul.  Horymírova 3064/125,  Ostrava-Zábřeh,  ve  výši  2.811 Kč za
nájemné,  ve  výši  512 Kč za  nedoplatek  vyúčtování  služeb za  rok  2014,  ve  výši  833 Kč za  nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2015, ve výši 103 Kč za již vyčíslené příslušenství a ve výši 2.289 Kč za pohledávku
z titulu „ušlého nájmu“ a ve výši 1.054 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015;
- p. R. K., za pronájem bytu č. 15 na ul. Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina, ve výši 8.086 Kč za
nájemné, ve výši 2.473 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2013, ve výši 1.892 Kč za nedoplatek
vyúčtování služeb za rok 2014, ve výši 283 Kč za již vyčíslené příslušenství a ve výši 3.900 Kč za pohledávku
z titulu „ušlého nájmu“ , ve výši 2.653 Kč za nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2014 a ve výši 188 Kč za
nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015;

dle důvodové zprávy

3915/94  
15

Pronájem bytu v domě na ul. Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

1)  o  ukončení  nájmu bytu dohodou smluvních stran podle  ust.  § 1981 občanského  zákoníku,  ve  znění
pozdějších předpisů, ke dni 31.12.2016, dle důvodové zprávy

L. P. (trvale bytem Velké Abrechtice 528), Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka, č. b. 39

2) o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou, s účinnosti od 01.01.2017 ve znění předloženého
návrhu, dle důvodové zprávy

Klegova 1440/21, 1+1, standard, č. b. 39
W.  Z., Březinova 1039/5, Ostrava-Zábřeh

3916/94  
16

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

M. Fialy 1, 0+1,  standard, č. b. 13
V. T., J. Škody 8

Oráčova 1, 1+1,  standard, č. b. 3
P. R., Výškovická 60

Rodimcevova 25, 1+2,  standard, č. b. 3
D. F., J. Kotase 3

Volgogradská 121, 1+2,  standard, č. b. 8
Bc. M.  R., V. Vlasákové 12

P. Lumumby 10, 1+2,  standard, č. b. 14
K. M., Jugoslávská 28

Svornosti 1, 1+3,  standard, č. b. 12
M. H., Sládkova 27A, O.-Moravská Ostrava

J. Škody 7, 1+4,  standard, č. b. 18
M. Z. L., Svornosti 22

Volgogradská 145, 1+2,  standard, č. b. 5
P. N., Kubínova 52, O.-Heřmanice

Zlepšovatelů 8, 1+2,  standard, č. b. 2
Š. J., Edisonova 71

about:blank
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Čujkovova 23, 1+1,  standard, č. b. 11
G. B., Abramovova 2

Čujkovova 23, 1+1,  standard, č. b. 15
K. H., Čujkovova 40
rozhodla

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

II.

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

Břenkova 7, 0+2, standard, č. b. 41
S. K., J. Maluchy 41
rozhodla

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

III.

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

F. Formana 57, 0+2, standard, č. b. 13
C. V., Horní 3
rozhodla

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

3917/94  
17

Pronájem náhradního bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou 12 měsíců, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle
důvodové zprávy

Volgogradská 86/2412, 1+2, standard, č. b. 4
E.  S., Slezská 13/390

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

E. S., Slezská 13/390, č. b. 2

II.
rozhodla

1) o zrušení části usnesení  3739/91, odst. I. 2)    "pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné
znovu zveřejnit",  dle důvodové zprávy

2) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Rodimcevova 16/2177, 1+3, standard, č.  b. 5
G. P., Rodimcevova 16/2177 a pí G. H., nar. 19.05.1954, Rodimcevova 16/2177

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

G. P., Rodimcevova 16/2177 a G. H., Rodimcevova 16/2177, č. b. 7

III.

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou s účinností od 01.01.2017 v ubytovně na ul. Hasičská 3/366,
Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

místnost č. 9 - M. S., Horní 3
místnost č. 21 - T. Z., Horní 3

3918/94  
18

Společnost Čirva s.r.o. - žádost o splátkový kalendář

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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žádost společnosti Čirva, s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava, IČ: 258 59 871, o
splátkový kalendář,

a rozhodla

I. neuzavřít dohodu o splátkách se společností Čirva, s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710
00, Ostrava, IČ: 258 59 871, k úhradě uznaného dluhu ve výši 271 314,- Kč,

II. vypovědět společností Čirva, s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava, IČ: 258
59 871, smlouvu č. 8/032/23/14 ze dne 21. 3. 2014 a smlouvu č. 2/b/014/1498/06 ze dne 13. 10. 2006 ve
znění dodatků dle sjednaných podmínek a učinit kroky k vyklizení pronajatého nebytového prostoru,

dle důvodové zprávy.

3919/94  
19

Ukončení nájmu bytu dohodou, podání výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

P. D., J. Škody 1/188 a P. L., J. Škody 1/188, č. b. 25
H. K., Plzeňská 8/2619, č. b. 9
S. Z., Karpatská 20/2857 a S. M. (trvale bytem Velké Albrechtice 254, Bílovec), Karpatská 20/2857, č. b. 10
S. A., Volgogradská 117/2393, č. b. 2
H. K., Jubilejní 9/253, č. b. 1
P. R., Čujkovova 29/1718, č. b. 75
J. V., Vaňkova 50/1012, č. b. 24
Š. V., Odborářská 70/676, č. b. 28
O. R., Tarnavova 6/3015, č. b. 1

II.

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

Vaňkova 52/1013, č. b. 3
T. H., trvale bytem Komenského 360, Čechy pod Kosířem

3920/94  
20

Umístění  antény  a  technologického zařízení  pro  provoz  bezdrátové  sítě  internetu  na  střeše
bytového domu Tarnavova 3016/8, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
stávající stožár STA  umístěny na střeše bytového domu s č. pop. 3016, na ul. Tarnavova č. or. 8 v Ostravě-
Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4661, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, společnosti TELMEDIA s.r.o.,
se sídlem Teplého 2688,  Pardubice,  IČ  25993241,  za  účelem poskytnutí internetových služeb nájemcům
předměrného domu, a to na dobu určitou 5 let za výši úhrady za umístění zařízení 100,00 Kč/měsíc bez DPH
a úhradu za spotřebu elektrické energie ve výši 250,00 Kč/měsíc bez DPH dle důvodové zprávy.

3921/94  
21

Uzavření  dodatku  k  nájemní  smlouvě  o  nájmu  části  nemovitosti  za  účelem  umístění
technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů na střeše bytového
domu B. Václavka 1018/1, Ostrava-Bělský Les.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.  1 k  nájemní smlouvě agendové číslo S/1592/15/OBH uzavřené dne 31.10.2013 o
nájmu  části  nemovitosti  za  účelem  umístění  technologického  zařízení  pro  přenos  signálů  veřejné  sítě
mobilních telefonů na střeše bytového domu č. pop. 1018 na ul. B.Václavka č. or. 1 v Ostravě Bělském Lese,
který je součástí pozemku parc. č. st. 188, v k.ú. Dubina u Ostravy se společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, a to z důvodů změny
označení  nájemce,  nové  výměry  pronajatých prostor  a  sdílení  mobilních  sítí  s  jinými  společnostmi  dle
důvodové zprávy.
zmocňuje

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

3922/94  
22

Uzavření dodatku ke Smlouvě o provádění úklidové služby v bytových domech Plzeňská 2619/8
a Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh.

Rada městského obvodu

rozhodla

neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidové služby ze dne 30.1.2007, se společnosti DOMAX

about:blank
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s.r.o.,  se  sídlem  Mariánské  námestí  480/5,  709  00  Ostrava-Mariánské  Hory,  IČ:  61942928,  z  důvodu
navýšení smluvní ceny za provádění úklidu společných prostor v bytových domech s č. pop. 2619 na ulici
Plzeňská  8 a  Plzeňská  10,  které  jsou součástí  pozemku p.č.  st.  3489 ,  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  dle
důvodové zprávy.

3923/94  
23

Vyčlenění bytové jednotky v objektu občanské vybavenosti na ul. 29. dubna 259/33 v Ostravě-
Výškovicích a změna účelu užívání

Rada městského obvodu

rozhodla

o vyčlenění  bytové  jednotky  v  I.  nadz.  podlaží  budovy  č.p.  259 objekt občanské  vybavenosti,  která  je
součástí pozemku p. č. 1031 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29. dubna č. or.
33, Ostrava-Výškovice z obecního domovního a bytového fondu a o změně jejího účelu užívání na nebytový
prostor, dle důvodové zprávy

3924/94  
24

Výpověď z nájmu garáže, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi z nájmu garáže č. 9 v garážovém objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc. č. st. 2079, zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost Arcelor Mittal Ostrava a.s., a který tvoří
součást bytového domu na ul.  Čujkovova 1715/23 v  Ostravě-Zábřehu,  panu Daliborovi  Kremerovi,  nar.
30.03.1964, bytem Volgogradská 2423/72, Ostrava-Zábřeh,

II. o zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 9 o výměře 15,30 m2, v garážovém objektu ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc.
č. st. 2079, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost Arcelor
Mittal Ostrava a.s., a který tvoří součást bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a s minimální výši měsíčního nájemného 1.019 Kč vč. DPH, za
účelem užívání jako garáže pro motorové vozidlo, dle důvodové zprávy.

3925/94  
25

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově na ul. Dr. Martínka
17, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 8/032/010/12 uzavřené dne 02.01.2012, ve znění dodatků,
na  pronájem  prostor  sloužících podnikání  o  výměře  46 m2 s účelem  užívání  jako  prodejna  rybářských
potřeb, v objektu č. p. 1611 umístěném na pozemku parc. č. st. 1576 v k.ú. Hrabůvka, na ul. Dr. Martínka
č. o. 17, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu úpravy výměry pronajaté plochy z celkové výměry 46 m2 na
celkovou výměru 44,22 m2, dle důvodové zprávy.

3926/94  
26

Žádost o prominutí pohledávky za pronájem prostor sloužících podnikání (Ing. Karel Demel)

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost o prominutí pohledávky za nájemné z prostor sloužících podnikání o výměře 32,84 m2 v budově bez
č. p.,  která je součástí pozemku parc. č. st.  3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.  Svornosti v Ostravě-
Zábřehu, podanou panem Ing. Karlem Demelem, se sídlem Kischova 2349/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
63737931,
rozhodla

neprominout  pohledávku Ing.  Karlu Demelovi,  se  sídlem  Kischova 2349/1,  700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČ:
63737931,  ve  výši  17.104 Kč za  nájemné a  ve  výši  1.754 Kč za  úrok  z prodlení  kapitalizovaný ke  dni
22.12.2016 za  pronájem prostor  sloužících podnikání  o  výměře  32,84 m2 v budově bez č.  p.,  která  je
součástí  pozemku parc.  č.  st.  3202 v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  na  ul.  Svornosti  v  Ostravě-Zábřehu,  dle
důvodové zprávy.

3927/94  
27

Žádost o revokaci části usnesení rady MOb č. 3438/85 ze dne 29.09.2016

Rada městského obvodu

bere na vědomí

písemné  podání  (žádost)  p.  D.  F.,  Vlasty  Vlasákové  962/15,  Ostrava-Bělský  Les,  dosud  bytem  Urxova
472/10,  Ostrava-Poruba,  ze  dne  24.10.2016,  ve  věci  revokace  části  usnesení  rady  městského  obvodu
Ostrava-Jih č. 3438/85 ze dne 29.09.2016
trvá

na svém usnesení č. 3438/85 ze dne 29.09.2016, kterým mj.

- rozhodla o neuzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, na ul. Vlasty Vlasákové 962/15 v Ostravě-Bělském Lese
s p. D. F., dosud bytem Urxova 472/10, Ostrava-Poruba

- trvala na vyklizení bytu č. 6, 1+3, standard, na ul.Vlasty Vlasákové 962/15 v Ostravě-Bělském Lese
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- rozhodla podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči panu D. F., dosud bytem Urxova 472/10, Ostrava-
Poruba, o vyklizení bytu č. 6, o vel. 1+3, standard, nacházejícího se ve 3. nadz. podlaží bytového domu na
ul. Vlasty Vlasákové 962/15 v Ostravě-Bělském Lese

3928/94  
28

Žádost  o  ukončení  nájmu  bytu  dohodou  a  uzavření  smlouvy  o  nájmu  bytu  při  nesplnění
podmínek přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o ukončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku ke dni 31.12.2016,
dle důvodové zprávy

Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 39
R. M. a L. M., Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina

II.
o uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností od 01.01.2017 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Milana Fialy 248/1, 1+3, standard, č. b. 39
R. M., Milana Fialy 248/1, Ostrava-Dubina

3929/94  
29

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  smlouvy  o nájmu bytu na dobu určitou,  a  to  ode dne  uzavření  smlouvy  o nájmu bytu,  dle
důvodové zprávy

Horymírova 2975/4, 1+3, standard, č. b. 19
D. N., Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh

Svornosti 2286/49, 1+2, standard, č. b. 4
J. B., Svornosti 2286/49, Ostrava-Zábřeh

3930/94  
30

Pronájem  části  pozemku  jako  parkovacího  stání,  v  k.  ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  "ul.
Tarnavova"

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 270/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m² v k.ú.  Zábřeh nad
Odrou, lokalita "ul.  Tarnavova", ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku jako parkovacího stání panu V. M., bytem Tarnavova 3015/6,
Ostrava -  Zábřeh,  za  cenu 46,48 Kč/m²/rok,  tj.  za  celkovou částku 558 Kč ročně  na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy tohoto materiálu.

3931/94  
31

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 644/2 - ostatní plocha, dráha o výměře 120 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita  "Pavlovova  -  Rudná",  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem užívání části pozemku jako zahrádky č. 1 paní M. B., bytem Volgogradská 2456/32,
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.

3932/94  
32

Pronájem  nebytového  prostoru  v  podchodu  u  zastávky  MHD  „Poliklinika“  pod  povrchem
pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

stahuje

z jednání  rady  materiál  č.  32 týkající  se  Pronájmu nebytového  prostoru v  podchodu u zastávky  MHD
„Poliklinika“ pod povrchem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

3933/94  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout parkovací stání č. 22 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana, Ostrava-
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Dubina, panu R. P., bytem Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

2) pronajmout parkovací stání č. 05 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 31, stavby bez čp/če,
garáž, která stojí na pozemku parc.č. 162 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny, Ostrava-Bělský
Les,  paní  R.  C.,  bytem  B.  Četyny  956/1,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího stání  pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

3) pronajmout parkovací stání č. 37 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, panu R. Ch., bytem Vl. Vlasákové 936/5, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

4) pronajmout parkovací stání č. 56 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les,  panu R. M.  bytem Na Rybárně 1,  Dobroslavice,  za účelem užívání parkovacího stání pro parkování
osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690
Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

5) pronajmout parkovací stání č. 02 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les, panu O. S., bytem 1. československého armádního sboru 1303/4, Ostrava-Poruba, za účelem užívání
parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní
dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

6) pronajmout parkovací stání č. 48 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, obč.
vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský
Les,  panu V.  P.,  bytem  B.  Četyny  952/9,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 1.1.2017

7) pronajmout parkovací stání č. 13 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský Les,
panu M.  M.,  bytem  B.  Václavka  1018/1,  Ostrava-Bělský  Les,  za  účelem  užívání  parkovacího  stání  pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

8) pronajmout parkovací stání č. 36 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský
Les,  paní H.  K., bytem B. Václavka 981/9, Ostrava-Bělský Les,  za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

9) pronajmout parkovací stání č. 13 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský
Les, panu L. N., bytem B. Václavka 994/18, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

10) pronajmout parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 177 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka, Ostrava-Bělský
Les, panu T. N., bytem B. Václavka 994/18, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

11) pronajmout parkovací stání č. 16 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostrava, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský
Les, paní M. K., bytem L. Hosáka 1003/17, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

12) pronajmout parkovací stání č. 40 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če,
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k.ú. Dubina u Ostrava, ul. Ladislava Hosáka, Ostrava-Bělský
Les, panu M. M., bytem L. Hosáka 1002/15, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou  a  s  výší
nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

a uzavřít  nájemní  smlouvy  ve  znění  vzorové  nájemní  smlouvy  schválené  radou městského obvodu dne
3.12.2015, usnesením č. 1806/48 dle důvodové zprávy

3934/94  
34

Převedení práv a závazků k pozemkům v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

bere na vědomí

převod práv a závazků vyplývajících z Nájemní smlouvy č. 2/a/042/27/95/Ing. Kol ze dne 16.2.1995, ve
znění  dodatků č.  1 a  2,  uzavřené  se  společností  OMV Česká republika,  s.r.o.,  IČ: 48038687,  se  sídlem

about:blank

12 z 24 27.12.2016 10:16



Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, na dobu 30-ti let,  za účelem výstavby a provozování čerpací
stanice pohonných hmot na pozemcích parc.č. 263 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 262 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 261 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 246 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Dubina u Ostravy a na pozemcích parc.č. 371/50 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 371/51
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, na nástupnickou společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ: 27597075, se
sídlem  Litvínov  -  Záluží  1,  PSČ 436 70,  na  základě  uzavření  Kupní  smlouvy  pro převod ČS OMV 2139
Ostrava, Horní s předpokládaným termínem 29.12.2016, dle důvodové zprávy

a
rozhodla

uzavřít Trojstrannou smlouvu mezi prodávajícím - společností OMV Česká republika, s.r.o., IČ: 48038687, se
sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, kupujícím společností UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ:
27597075, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 a statutárním městem Ostrava, městkým obvodem
Ostrava-Jih, ve znění přílohy tohoto materiálu

3935/94  
35

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s umístěním stavby „Oprava vodovodu v Zábřehu, oblast Bogorodského“ na částech pozemků p.p.č. 654/21
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/29 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/32 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/34 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 654/35 ostatní plocha, zeleň,
p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 654/39 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Bogorodského, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
a
rozhodla

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

3936/94  
36

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s  umístěním  stavby  pod názvem  „Oprava  vodovodu ve  Vítkovicích,  ulice  Závodní“  pod  povrchem  částí
pozemků  p.p.č.  566/126  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace  a  p.p.č.  1028/3  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace  v  k.ú.  Zábřeh nad Odrou,  ul.  Chalupníkova,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  se
svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,  IČ: 451 93 673, se sídlem Nádražní 3114/28,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3937/94  
37

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  - služebnosti, k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním stavby přeložky zemního vedení VN v předpokládané délce 295 bm a
přeložky zemního vedení NN v předpokládné délce 424 bm v rámci stavby „Ostrava Výškovická, přeložka
VNk,NNk,DTS,  Odra“,  na  částech  pozemků  parc.č.  740/4  ostatní  plocha,  jiná  plocha,  parc.č.  740/46
zastavěná plocha a nádvoří,  parc.č.  740/48 ostatní  plocha,  zeleň,  parc.č.  740/49 ostatní  plocha,  ostatní
komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému
obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti  dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 740/4 ostatní
plocha, jiná plocha, parc.č. 740/46 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 740/48 ostatní plocha, zeleň, parc.č.
740/49 ostatní plocha,  ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy,  ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby přeložky zemního vedení
VN v předpokládané délce 295 bm a přeložky zemního vedení NN v předpokládné délce 424 bm v rámci
stavby „Ostrava Výškovická, přeložka VNk,NNk,DTS, Odra“ 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 přeložky zemního vedení VN a přeložky zemního vedení NN

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění, udržování a provozování přeložky zemního vedení VN a přeložky zemního vedení
NN v částech dotčených pozemků, a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2018 uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přeložky
zemního vedení  VN a přeložky zemního vedení  NN - 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 věcného břemene – služebnosti, Smlouvu o právu provést stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu
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3938/94  
38

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním podzemní kabelové přípojky NNk pod názvem stavby „Ostrava 426/50, p.
Penkov, příp. NNk“ v předpokládané délce cca 1 bm  pod povrchem části pozemku p.p.č. 1017/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Schwaigrova, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřený  městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

zřízení  věcného  břemene  -  služebnosti  dle  předloženého  návrhu k  části  pozemku p.p.č.  1017/6 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemní kabelové přípojky NNk
pod  názvem  stavby  „Ostrava  426/50,  p.  Penkov,  příp.  NNk“  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 podzemní kabelové přípojky NNk

Věcné břemeno - služebnost se  sjednává na dobu neurčitou a  obsahem věcného břemene je povinnost
povinného trpět umístění,  udržování a provozování podzemní kabelové přípojky NNk na části  dotčeného
pozemku,  a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2018 uzavřít se 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

3939/94  
39

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací staveb, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se  vstupem,  umístěním  a  realizací  stavby  přípojky  splaškové  kanalizace  v  délce  cca  14 bm  a  stavby
vodovodní přípojky v délce cca 7 bm pod názvem stavby „Dům pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Výškovice u
Ostravy, parc.č. 883/5", pod povrchem částí pozemku parc.č. 793/245 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih

a
rozhodla

uzavřít  se  společností  Čtyřlístek  -  centrum  pro  osoby  se  zdravotním  postižením  Ostrava,  příspěvková
organizace,  IČ:  70631808,  Hladnovská  751/119,  712 00 Ostrava  -  Muglinov,  smlouvu o  právu provést
stavbu, ve znění přílohy tohoto materiálu

3940/94  
40

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě "ul.
Krokova", k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

ukončit Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/0917/09/Ulr ze dne 17. 12. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze
dne 13. 12. 2013, na nájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o celkové výměře 88 m², v k.ú. Zábřeh
nad  Odrou,  ve  vlastnictví  statutárního  města  Ostravy,  svěřeného  městskému  obvodu  Ostrava  -  Jih,
užívaného jako zahrádka č. 18 dohodou ke dni 31. 12. 2016 a uzavřít s panem Č. H., bytem Středoškolská
2982/8, Ostrava - Zábřeh Dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy tohoto materiálu

a rozhodla

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 458/9 - zahrada o výměře 88 m², v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za
účelem užívání zahrádky č. 18 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3941/94  
41

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 225/5 ostatní plocha,  zeleň o výměře 1 m²,  ul.  Edisonova,
 p.p.č. 226/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m², ul.  Dvouletky, p.p.č. 243/10 ostatní plocha, zeleň o
výměře 1 m², ul. Mládeže a p.p.č. 246/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m², ul. Závodní,
vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, za
účelem umístění poštovních odkládacích schrán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3942/94  
42

Záměr na pronájem parkovacího stání a pronájem parkovacího stání  v parkovacím objektu PO
32 na ul. Vlasty Vlasákové v k.ú. Dubina u Ostravy se slevou

Rada městského obvodu
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rozhodla

o záměru pronajmout parkovací stání č. 12 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 o výměře 1059 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Vlasty Vlasákové, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017
rozhodla

pronajmout parkovací stání č. 11 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové,
stavby bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 o výměře 1059 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy, panu B. M., bytem B. Četyny 933/8, Ostrava-Bělský Les, za účelem užívání parkovacího stání pro
parkování  osobního  motorového  vozidla,  na  dobu  neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou,  s  výší
nájemného 690 Kč měsíčně včetně DPH a poskytnout slevu ze sjednaného nájemného ve výši 290 Kč po
dobu držení  platného  průkazu ZTP.  Měsíční  nájemné  po  započtení  slevy  bude  činit  400 Kč včetně  DPH
měsíčně od 1.1.2017

3943/94  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

1) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 52 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 o výměře 1705 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Františka Formana, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na
dobu neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší  nájemného  690  Kč  včetně  DPH  měsíčně  od
1.1.2017

2) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 24 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 o výměře 1059 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Vlasty Vlasákové, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

3) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 09 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez
čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/9 o výměře 1052 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Vlasty Vlasákové, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

4) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 24 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 42, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 177 o výměře 1104 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Bedřicha Václavka,  za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla,  na
dobu neurčitou  s  jednoměsíční  výpovědní  dobou a  s  výší  nájemného  690  Kč  včetně  DPH  měsíčně  od
1.1.2017

5) o záměru pronájmu parkovacího stání č. 07 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby
garáže bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 225 o výměře 1371 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul.
Ladislava Hosáka, za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně od 1.1.2017

3944/94  
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1) pozemek p.č.st. 1994/11, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
2) pozemek p.č.st. 2110/11, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
3) pozemek p.č.st. 2110/15, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy
4) pozemek p.č.st. 2380, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny
5) ½ pozemku p.č.st. 2967/5, zast. pl. o výměře 9,5 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

3945/94  
45

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 41
na ul. Bedřicha Václavka, k.ú. Dubina u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

o záměru změnit nájemní smlouvu č. 7/466/014/15/Šim ze dne 7. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1, uzavřenou
s paní V. S., na pronájem parkovacího stání č.49 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 41 na ul.
Bedřicha  Václavka,  a  to  poskytnutím  slevy  z nájemného ve  výši  290 Kč měsíčně,  měsíční  nájemné po
započtení slevy bude činit 400 Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

3946/94  
46

Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce, změnu smlouvy o nájmu nemovitosti a o právu provést
stavbu - OC ODRA

Rada městského obvodu

rozhodla

1.  o  záměru  změnit  Smlouvu  o  výpůjčce  a  o  právu  provést  stavbu  č.  17/014/1243/08/Wyb  ze  dne
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21.10.2008, uzavřenou se společností 3E PROJEKT,  a.s.,  IČ: 25389092,  se sídlem podnikání Mjr. Nováka
1490/14,  700 30 Ostrava - Hrabůvka,  za účelem plánované rekonstrukce a demolice objektu nákupního
centra "ODRA" na níže uvedených pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu určitou - do doby ukončení rekonstrukce a
demolice nákupního centra "ODRA", a to takto:

a) změnit výměru:
- z celkové výměry 6266 m2 částí pozemků parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 740/49 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u Ostravy
- na část pozemku parc.č.  740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5091 m2 a část pozemku parc.č.
740/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1366 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy dle zákresu v
situačním snímku, který je přílohou materiálu

b) změnit dobu:
- z doby určité - do doby ukončení rekonstrukce a demolice objektu nákupního centra "ODRA"
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

c) změnit účel:
- z plánované rekonstrukce a demolice objektu nákupního centra "ODRA"
- na zřízení a rekonstrukce zpevněných ploch a provedení parkových úprav v rámci realizace stavby
"Obchodní centrum Odra"

2. o záměru změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti a o právu provést stavbu č. 7/014/181/09/Tóth ze dne
15.6.2009,  uzavřenou se  společností  3E PROJEKT,  a.s.,  IČ:  25389092,  se  sídlem podnikání  Mjr.  Nováka
1490/14, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, za účelem plánované rekonstrukce (demolice a výstavby) obchodního
střediska  "ODRA" na  níže  uvedených pozemcích v  k.ú.  Výškovice  u Ostravy,  ve  vlastnictví  statutárního
města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  na  dobu  určitou  -  do  doby  odkoupení
dotčených pozemků", a to takto:

a) zúžit předmět nájmu o pozemek parc.č. 740/80 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 410 m2

b) změnit výměru:
- z celkové výměry 4475 m2 částí pozemků parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 740/49 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 740/80 ostatní plocha, manipulační plocha
- na část pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  2907,50 m2 a část pozemku parc.č.
740/49 ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře 4,50 m2 dle zákresu v situačním snímku,  který je
přílohou materiálu

c) změnit dobu:
- z doby určité - do doby odkoupení dotčených pozemků
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

3947/94  
47

Změna smlouvy o pachtu v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita "Při Hůře"

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit Smlouvu o pachtu Smlouvu o právu provést stavbu č.  46/014/361/14/Ulr,  uzavřenou se Základní
organizací  Českého  zahrádkářského  svazu  Odra  Ostrava  -  Zábřeh,  se  sídlem  Volgogradská  2379/153,
Ostrava  -  Zábřeh,  IČ:  75121948,  kde  předmětem  změny  je  snížení  výměry  pozemků  ve  vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  svěřených  městskému obvodu  Ostrava  -  Jih,  propachtovaných  za  účelem
užívání pozemků pod stavbami  z celkové výměry 249 m² na celkovou výměru 222 m² a uzavřít dodatek č.
1  Smlouvy  o  pachtu  Smlouvy  o  právu  provést  stavbu  č.  46/014/361/14/Ulr  ve  znění  přílohy  tohoto
materiálu.

3948/94  
48

Změna  smluv  o  nájmu  pozemků  pod  garážemi  v  k.ú.  Zábřeh  nad  Odrou,  lokalita  Rudná-
Pavlovova

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít se Stavebním bytovým družstvem Nová huť, se sídlem na ul. Hýlova 26/40, Ostrava-Výškovice, IČ
000 50 831, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č 7/014/264/09 za dne 30. 3. 2009 a Dodatek č.
3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. 7/014/2045/08 ze dne 19. 12. 2008 ve znění příloh tohoto materiálu

3949/94  
49

Zrušení  zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene, nájemného u vybraných
účelů nájmu pozemku a nájemného za parkovací stání v parkovacích objektech a vydání nových
zásad

Rada městského obvodu

zrušuje

Zásady  pro stanovení  výše  úplaty  za  zřízení  věcného břemene k  pozemkům ve  vlastnictví  statutárního
města  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, které vydala svým usnesením číslo 1832/48 dne 3.12.2015
vydává

about:blank
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s účinností  od 1.1.2017 Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene k pozemkům ve
vlastnictví  statutárního  města  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.

3950/94  
50

Zrušení části usnesení a záměr pronájmu parkovacího stání v parkovacím objektu v k.ú. Dubina
u Ostravy

Rada městského obvodu

zrušuje

bod 7. v usnesení č. 3768/91 ze dne 24. 11. 2016 dle důvodové zprávy
rozhodla

o  záměru  pronajmout  parkovací  stání  č.  20  v  parkovacím  objektu  PO  42  na  ul.  Bedřicha  Václavka,
umístěném  v  podzemním  podlaží  stavby  bez  čp/če,  garáž,  která  je  součástí  pozemku  parc.č.  177  –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1104 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, za účelem parkování osobního
motorového vozidla na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou, s minimální výší nájemného ve
výši 690 Kč měsíčně včetně DPH

3951/94  
51

J. Š. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelém

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

za p. J. Š., ve výši 67 435,04 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu, záloh na služby a oprav spojených
s užíváním bytu č. 13 v domě č.p. 476 č.or. 37 na ul. Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 423,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelém

za p. J. Š., ve výši 67 435,04 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu, záloh na služby a oprav spojených
s užíváním bytu č. 13 v domě č.p. 476 č.or. 37 na ul. Hasičská v Ostravě-Hrabůvce a ve výši 2 423,00 Kč z
titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3952/94  
52

P. B. -  odpis pohledávek s příslušenstvím po zemřelé

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

za pí P. B., ve výši 127 847,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním  bytu  č.  54  v  domě  č.p.  1715  č.or.  23  na  ul.  Čujkovova  v  Ostravě-Zábřehu,  kapitalizované
příslušenství ve výši 80 801,08 a ve výši 8 790,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu

odepsat pohledávky s příslušenstvím po zemřelé

za pí P. B., ve výši 127 847,00 Kč s příslušenstvím z titulu dlužného nájmu a záloh na služby spojených s
užíváním  bytu  č.  54  v  domě  č.p.  1715  č.or.  23  na  ul.  Čujkovova  v  Ostravě-Zábřehu,  kapitalizované
příslušenství ve výši 80 801,08 a ve výši 8 790,00 Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

3953/94  
53P

Generální oprava střechy vč. zateplení a nové VZT ul. Klegova 23

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření  dodatku č.  1 ke  smlouvě o dílo,  agendové číslo S/0753/2016 ze  dne 18.7.2016 na veřejnou
zakázku  "Generální oprava střechy vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. Klegova 23,
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Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem Turčina s.r.o., se sídlem Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov - Prostřední
Suchá, IČO: 25886550, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 74 736,97 Kč bez DPH na
částku 564 351,97 Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu
realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD nutných k dokončení této zakázky.
ukládá

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
Prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
agendové číslo S/0753/2016 "Generální oprava střechy vč. zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům
na ul. Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 13. 01. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, agendové číslo
S/753/2016.
Termín: 27. 01. 2017

3954/94  
55P

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby,  otevřené řízení) -  Zpracování
projektové dokumentace "Vybudování parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 145.16 Zpracování projektové dokumentace "Vybudování
parkovacích míst ul. Šeříková a ul. Jičínská" v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. §
56 zákona č.  134/2016 Sb.,  o zadávání  veřejných zakázek,  v  platném znění,  a dle  části  III.  Zásad pro
zadávání  veřejných zakázek Statutárního města  Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih a  jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

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

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 145.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky
Termín: 27. 04. 2017

3955/94  
56P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní veřejná zakázka na dodávky)  -  VZ 178.16
"Dodávka 5 ks samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy"

Rada městského obvodu

rozhodla

uveřejnit výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 178.16 "Dodávka 5 ks
samojízdných sekaček se sběrem pokosené trávy" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016
Sb.,  o zadávání veřejných zakázek,  v platném znění, a části  III.  Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací,  ve
znění pozdějších změn
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
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1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
4. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava-Jih, p.o.

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávku VZ 178.16 a  předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy této veřejné zakázky
Termín: 03. 03. 2017

3956/94  
57P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)   -
„Rekonstrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih“ VZ 177.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 177.16 „Rekonstrukce
obřadní síně, ÚMOb Ostrava-Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,  dodavatelům uvedeným v
předloženém přínosu s úpravou smlouvy o dílo.
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renata Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1.  Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 177.16  a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 16. 05. 2017

3957/94  
58P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka kancelářských potřeb
pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zprávy  o posouzení  a  hodnocení  nabídek  hodnotící  komise  a  dle přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky VZ
157.16 "Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017" a o uzavření
rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem:

about:blank
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-  KASPA  papír  s.  r.  o.,  Porážková  3147/68A,  702  00  Ostrava-Moravská  Ostrava,  IČO:  26819449,  za
nabídkovou cenu Kč 782.781,80 bez DPH, tj. Kč 947.165,98 vč. DPH  a za jednotkové ceny uvedené v příloze
č. 1 přiložené rámcové kupní smlouvy vybraného dodavatele, a
- jako druhým v pořadí s účastníkem FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO: 25910027,  za nabídkovou cenu Kč 795.595,70 bez DPH, tj. Kč 962.670,80 vč. DPH  a za jednotkové
ceny uvedené v příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy předložené v nabídce tohoto účastníka
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné  zakázky  na  dodávky  VZ 157.16  "Dodávka  kancelářských  potřeb  pro  Úřad  městského  obvodu
Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 31. 01. 2017
Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 157.16
"Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 06. 01. 2017
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 157.16
"Dodávka kancelářských potřeb pro Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2017"
Termín: 13. 01. 2017

3958/94  
59P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Rekonstrukce slepé části
ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce  VZ 167.16 "Rekonstrukce  slepé  části  ulice  Drůbeží  k  rodinným  domkům  vč.  uličních vpustí"  a  o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- STRABAG a.s.,  Na Bělidle  198/21,  150 00 Praha 5,  o.z.  Morava,  Oblast Sever,  Polanecká 827,  721 08
Ostrava-Svinov, IČO: 60838744, za nabídkovou cenu Kč 982.216,47 bez DPH, tj. Kč 1.188.481,93 vč. DPH  a
s lhůtou realizace 55 kalendářních dnů od zahájení díla, a
- jako druhým v pořadí s účastníkem JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO:
25855581,  za nabídkovou cenu Kč 1.033.254,97 bez DPH, tj. Kč 1.250.238,51 vč. DPH  a s lhůtou realizace
43 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky nna stavební práce VZ 167.16 "Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům
vč. uličních vpustí"
Termín: 31. 01. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
167.16 "Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí"
Termín: 23. 12. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
167.16 "Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí"
Termín: 30. 12. 2016

3959/94  
60

Souhlas  vlastníka sousedního pozemku s  přesahem požárně nebezpečného prostoru  na část
pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova

Rada městského obvodu

souhlasí

s  přesahem  požárně  nebezpečného  prostoru  dle  ustanovení  §  11  odst.  1  vyhlášky  23/2008  Sb.,  o
technických podmínkách požární ochrany staveb a české technické normy ČSN 73 0802, a to v max. š =
0,895 m x d = 15,675 m na pozemek parc.č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, pro stavbu
"Novostavba rodinného domu a skladu nářadí", pro investora stavby – M. G. a Ing. Z. G. O., oba bytem
Břenkova 2974/7, 700 30 Ostrava - Zábřeh

3960/94  
61

Prominutí nájemného za nebytový prostor v objektu na ul. Adamusova bez č. popisného

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout nájemné nájemci: Základní škola logopedická,  s.r.o.,  se  sídlem Ostrava,  Hrabová,  Paskovská
65/92,  IČ: 25369474,  za  pronájem nebytových prostor  v  objektu  bez č.  popisného,  který  je  součástí
pozemku parc.  č.  st.  1821,  zastavěná plocha a  nádvoří,  v  k.ú.  Hrabůvka,  na  ul.  Adamusova,  Ostrava-
Hrabůvka,  za období 01.09.2016 - 31.12.2016 ve výši 22 928,- Kč a započíst prominuté  a již uhrazené
částky  ve výši 22 928,- Kč na budoucí nájemné,  a to na úhradu nájemného za II.  čtvrtletí  a část III.
čtvrtletí 2017, dle důvodové zprávy.

about:blank

20 z 24 27.12.2016 10:16



3961/94  
62

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby "Bytové družstvo Averinova 1681/2" v bytovém domě
č.  p.  1681,  ve  vlastnictví  statutárního města  Ostravy,  svěřený  na základě  obecně  závazné  vyhlášky  č.
14/2013, Statut města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih, který je součásti pozemku parc. č. st. 2004
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. Averinova č. o. 2 v Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s privatizací
bytového domu Averinova 1681/2, Ostrava-Zábřeh.

3962/94  
63P

Výběr  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  dodávky)  -
"Rekonstrukce nám. Gen. Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka" VZ 156.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  na  podlimitní  veřejnou  zakázku  na  dodávky  VZ  156.16
"Rekonstrukce nám. Gen. Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka"  a o uzavření smlouvy o
dílo  u této  podlimitní  veřejné  zakázky  s vybraným  dodavatelem: ŠMÍRA-PRINT ENTERPRISES,  a.s.,  se
sídlem Bořivojova 464/50, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 04670329, za nabídkovou cenu 1.231.158,00 Kč bez
DPH a s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
dodávky VZ 156.16 "Rekonstrukce nám. Gen. Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 17. 01. 2017
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky  na dodávky
 VZ 156.16 "Rekonstrukce nám. Gen. Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 31. 01. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 156.16  "Rekonstrukce nám. Gen.
Svobody – SO 104 - Dětské hřiště, Ostrava-Hrabůvka".
Termín: 13. 03. 2017

3963/94  
64P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) -  "Dodání a montáž detektorů
oxidu uhelnatého v bytových domech."  VZ 172.16

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávku VZ 172.16 "Dodání a montáž
detektorů oxidu uhelnatého v bytových domech." a o uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Komínexpres
s.r.o.,  se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 03684903, za nabídkovou cenu
455.832,00 Kč bez DPH a lhůtou realizace 38 kalendářních dnů.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo k VZ 172.16 "Dodání a montáž detektorů oxidu uhelnatého v bytových domech."
Termín: 13. 01. 2017
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit smlouvu o dílo s vybraným účastníkem k VZ  172.16 "Dodání a montáž detektorů oxidu uhelnatého
v bytových domech".
Termín: 31. 01. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této  veřejné  zakázky  na  dodávky  172.16  "Dodání  a  montáž  detektorů  oxidu  uhelnatého  v  bytových
domech."
Termín: 28. 02. 2017

3964/94  
65P

Výzva (podlimitní veřejná zakázka na dodávky, ZPŘ)  VZ 122.16 Dodávka 1 kusu víceúčelového
zametacího stroje,  1  kusu  samojízdného pracovního stroje  -  nosiče  výměnných  nástaveb  s
nástavbami

Rada městského obvodu

rozhodla

uveřejnit  na  profilu zadavatele  výzvu k  podání  nabídky  na podlimitní  veřejnou zakázku na dodávky  VZ
122.16 "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje - nosiče
výměnných nástaveb s nástavbami" dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava-Jih, p.o.
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava-Jih, p.o.
4. Mgr. Daniel Jeřábek, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
4. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb
5. Tomáš Gemela, člen zastupitelstva obvodu a člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální,
čistoty a pořádku
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  dodávku VZ 122.16 a  předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy u jednotlivé dílčí části této veřejné zakázky
Termín: 16. 03. 2017

3965/94  
66

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

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 3881/93 ze dne 8. 12. 2016
rozhodla

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

3966/94  
67

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s  přijetím  daru  do  vlastnictví   Základní  školy  a  mateřské  školy  Ostrava-Zábřehm  Volgogradská  6B,
příspěvkové organizace -  finanční dar ve výši Kč 19 470,00  dle důvodové zprávy

3967/94  
68

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na odečítací a rozúčtovací služby

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 ke ,,Smlouvě o odečítací a rozúčtovací službě" č. 26/032/266/15 ze dne 28.12.2015
na provádění odečtů a zpracování odečtených údajů elektronických indikátorů s rádiovým přenosem, odečty
vodoměrů studené a teplé vody s rádiovým přenosem, včetně zpracování odečtených dat a odečty patních
vodoměrů,  dále  na   provedení  pravidelné  výměny  vodoměrů  v  návaznosti  na  pravidelné  cejchování
vodoměrů ve  smyslu zákona č.  505/1990 Sb.,  vyhlášky č.  344/2002 Sb.,  vyhlášky  č.  345/2002 Sb.,  se
společností Techstain s.r.o., Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ 28633831 z důvodu rozšíření
stávající přílohy č.1 ,,Seznam domů pro odečty rádiových měřidel" o nové bytové domy ve vlastnictví SMO,
svěřené  do  správy  městskému  obvodu  Ostrava-Jih,  k  zajištění  odečtů  rádiových  měřidel   v  rozsahu
předloženého návrhu,

dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu  městského  obvodu,  Bc.  Martina  Bednáře,  k  podpisu  dodatku č.  1  ke  smlouvě  na  odečítací  a
rozúčtovací služby

3968/94  
69

Výpůjčka nebytových prostor v bytovém domě na ul. Volgogradská 16, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu
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rozhodla

I. o výpůjčce prostor
- o výměře 53,21 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2464, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Volgogradská  č.  o.  16,  Ostrava-Zábřeh,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  za  účelem
provozování odborného sociálního poradenství,
- o výměře 55,00 m2 v bytovém domě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému
obvodu Ostrava-Jih, č. p. 2464, který je součástí pozemku parc. č. st. 2870 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul.
Volgogradská  č.  o.  16,  Ostrava-Zábřeh,  na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpovědní  dobou,  za  účelem
provozování odborného sociálního poradenství,

II.  o  uzavření  smluv  o  budoucí  smlouvě  a  právu  provést  stavbu  se  spolkem  Armáda  spásy  v  České
republice, z. s., IČ: 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky, z důvodu vyřizování změny
účelu užívání, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

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

3969/94  
71

Pronájem nebytového prostoru v objektu na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu nebytového prostoru o výměře 175,9 m2 v objektu č. p. 1492 stavba občanského vybavení,
který je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, na ul. Horní č. o. 55 v
Ostravě-Hrabůvce, paní Šárce Hájkové,  IČ: 65484622, se sídlem Zdeňka Bára 113/2,  700 30,  Ostrava-
Dubina,  s účelem  užívání  jako  prodejna-květinová  síň,  s  výší  nájemného  1 595,-  Kč/m2/rok,  na  dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností od 1. 1. 2017, dle důvodové zprávy.

a
zmocňuje

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

3970/94  
72

Návrh rozpočtového opatření č. 36/2016 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 3111, pol. 5169, UZ 94 o 378 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5137, UZ 94 o 378 tis. Kč

3971/94  
73P

Doplnění usn. č. 3889/93 ze dne 8. 12. 2016 Výběr ekonomicky nejvýhodn. nabídky (podlimitní
VZ na stavební práce) - Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havar. stavu v byt.
domech a nebyt. obj. ve vlastn.SMO, městs. obv. O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o doplnění následujícího textu usnesení č. 3889/93 ze dne 8. 12. 2016, a to:

doba trvání rámcové smlouvy u 1. dílčí části - zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního
stavu v bytových domech je do vyčerpání finančního limitu max.  1 500 000,00 Kč bez DPH u bytových
domů, nebo do uplynutí doby platnosti smlouvy, tj. do 31. 12. 2018 podle toho, která skutečnost nastane
dříve a  doba trvání rámcové smlouvy u 2. dílčí části - zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění
havarijního stavu v nebytových objektech je do vyčerpání finančního limitu max. 580 000,00 Kč bez DPH u
nebytových  objektů,  nebo  do  uplynutí  doby  platnosti  smlouvy,  tj.  do  31.  12.  2018  podle  toho,  která
skutečnost nastane dříve
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