STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 100. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 29. 5. 2014 09:00

(usn. č. 5140/100 - usn. č. 5214/100)

Mgr. Karel Sibinský

Mgr. Radim Miklas

starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 100. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 5. 2014 09:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

5140/100 1.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5141/100 2.

Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5142/100 3.

Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5143/100 4.

Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5144/100 5.

Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5145/100 6.

Návrh rozpočtového opatření č. 6 (František Dehner, místostarosta)

5146/100 7.

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

5147/100 8.

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Ostrava-Jih,
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh za
rok 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5148/100 9.

Variantní řešení - změna ceny provize za fotografické služby (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5149/100 10.

Schválení účetní závěrky MSOJ za rok 2013 (František Dehner, místostarosta)

5150/100 11.

Vyřazení majetku MSOJ (František Dehner, místostarosta)

5151/100 12.

Úprava Zřizovací listiny MSOJ (František Dehner, místostarosta)

5152/100 13.

Žádost o schválení výměny míst v krytém stání (František Dehner, místostarosta)

5153/100 14.

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

5154/100 15.

Pronájem volných míst v krytých stáních (František Dehner, místostarosta)

5155/100 16.

Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

5156/100 17.

Prominutí poplatku z prodlení (František Dehner, místostarosta)

5157/100 18.

Odpis nedobytné pohledávky (František Dehner, místostarosta)

5158/100 19.

Zveřejnění záměru z důvodu snížení výše nájemného za prostory v budově č.p. 384 na ulici Hulvácká 1,
Ostrava-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

5159/100 20.

Dohoda o ukončení "Kupní smlouvy č. 4/02" na odběr pitné vody a uzavření "Smlouvy o dodávce vody a
odvádění odpadních vod". (František Dehner, místostarosta)

5160/100 21.

Podnájem bytu (František Dehner, místostarosta)

5161/100 22.

Prominutí části nákladů za spotřebu tepla v části objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava Hrabůvka (František Dehner, místostarosta)

5162/100 23.

Prominutí nájemného a části nákladů za spotřebu tepla u prostor sloužících podnikání z důvodu stavebních
prací v budově na ul. Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh (František Dehner, místostarosta)

5163/100 24.

Pronájem bytu výběrovým řízením (František Dehner, místostarosta)

5164/100 25.

Pronájem prostor v budovách na ul. P. Lumumby č.p. 2717 a č.p. 2444, v Ostravě-Zábřehu (František
Dehner, místostarosta)

5165/100 26.

Přechod nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

5166/100 27.

Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Břenkova 7, O.-Zábřeh
(František Dehner, místostarosta)

5167/100 28.

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina z důvodu sanitárních dnů (František
Dehner, místostarosta)

5168/100 29.

Výpověď z nájmu bytu, skončení nájmu bytu dohodou (František Dehner, místostarosta)

5169/100 30.

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu (František Dehner, místostarosta)

5170/100 31.

Nabytí nemovitostí na ulici Pavlovova 33, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5171/100 32.

Návrh na 50 % úhrady nákladů spojených s prodejem pozemků – předzahrádek v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Hýlova, Venclíkova, Řadová a Kubalova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5172/100 33.

Prodej pozemku a jeho součásti – domu na ul. Petruškova 16, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví právnické
osoby–družstva (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5173/100 34.

Prodej pozemku parc.č. st. 189, jehož součástí je budova čp. 239 v k.ú. Hrabůvka, ulice Úlehlova 4 (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5174/100 35.

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova, Venclíkova, Řadová a Kubalova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5175/100 36.

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova s úhradou kupní ceny formou splátkového
kalendáře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5176/100 37.

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Štefkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5177/100 38.

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)
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5178/100 39.

Pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (parkovací stání č.29)
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5179/100 40.

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice A. Gavlase (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5180/100 41.

Pronájem pozemku a smlouva o právu provést stavbu v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kischova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5181/100 42.

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5182/100 43.

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5183/100 44.

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5184/100 45.

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5185/100 46.

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5186/100 47.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.U Výtopny -1 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5187/100 48.

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.U Výtopny -2 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5188/100 49.

Záměr na rozšíření účelu pronájmu stánku č. 3 v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici Dr.
Martínka v Ostravě-Hrabůvce (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5189/100 50.

Změna podmínek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené na pronájem části pozemku poz. parc. č.
654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5190/100 51.

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5191/100 52.

Zveřejnění záměru pachtu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO ODRA a lok. ZO U KORÝTKA (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5192/100 53.

Poskytnutí bezúročné zapůjčky Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci
na realizaci projektu EU (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5193/100 54.

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy a
mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5194/100 55.

Variantní řešení - poskytnutí veřejné finanční podpory, účelové dotace (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5195/100 56.

Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5196/100 57.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a veřejné finanční podpory - účelové dotace (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5197/100 58.

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 76. schůze rady, konané dne 6. 6. 2013
do 90. schůze rady, konané dne 19. 12. 2013 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5198/100 59.

Odpis pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5199/100 60.

Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5200/100 61.

Rozhodnutí o podání dovolání (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5201/100 62P. „Regenerace sídliště Ostrava –Jih, Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A etapa“, dodatek č.1 (František
Dehner, místostarosta)
5202/100 63P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
5203/100 64P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách domů V.
Košaře 1/122, 3/123 a 4/125“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
5204/100 65P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů a odd. B části II. Zásad) - GO vodovod., odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření
byt. domů Průkopnická 1,3,5, O.-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)
5205/100 66P. Předběžné oznámení VZ Revitalizace MŠ Adamusova 7, O-Hrabůvka, Zateplení objektu ZŠ Horymírova,
O-Zábřeh, Zateplení objektu školky P. Lumumby 14 v O-Zábřehu, Zateplení a výměna oken ZŠ
Volgogradská, O – Zábřeh, Zateplení ZŠ B. Dvorského, O-Bělský Les (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
5206/100 67P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtletí
r. 2014 odboru bytového a ostatního hospodářství (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)
5207/100 68P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu M.
Fialy 1/248, O.-Dubina (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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5208/100 69P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu
Mňukova 24/3022, Ostrava-Jih (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
5209/100 70P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Zpevněné plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů,
Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
5210/100 71P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Výměna svislé hydroizolace na
ul. Zlepšovatelů 560/22, 561/24, 562/26 Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)
5211/100 OR

Oznámení občanky určené všem zastupitelům a členům rady. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5212/100 73P. Jmenování vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík,
tajemník úřadu)
5213/100 74P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předp.
a části III. Zásad) - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih (Ing.
Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
5214/100 OR

Úprava hodin pro veřejnost u poboček České pošty, s.p. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)
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5140/100
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 16 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 5, § 3900, pol.5493, UZ 11 o 16 tis. Kč

5141/100
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2
Rada městského obvodu
schvaluje
1) změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 600 tis. Kč (předpokládaný výsledek hospodaření r. 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, UZ 11, ORG 314 o 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, UZ 11, ORG 323 o 900 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 11, ORG 365 o 300 tis. Kč

5142/100
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3
Rada městského obvodu
schvaluje
1) změnu závazného ukazatele ZŠ Mitušova 8, tj. navýšení o 65 tis. Kč
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 13400000 o 65 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 13400000, ORG 362 o 65 tis. Kč

5143/100
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4
Rada městského obvodu
schvaluje
- snížení běžných výdajů ORJ 7, § 3421, pol. 5212 o 3 tis. Kč
- zvýšení běžných výdajů ORJ 7, § 3421, pol. 5213 o 3 tis. Kč
- snížení běžných výdajů ORJ 7, § 3113, pol. 5167 o 4 tis. Kč
- zvýšení běžných výdajů ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG 352 o 4 tis. Kč

5144/100
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5
Rada městského obvodu
souhlasí
s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 130 tis. Kč (VF FRB)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1056 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1041 o 30 tis. Kč
doporučuje
Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

5145/100
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 300 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171, UZ 11 o 300 tis. Kč

5146/100
7

Smlouva o zajištění kreditů elektronických čipových karet
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění kreditních elektronických čipových karet se Sportovním a rekreačním
zařízením města Ostravy, s.r.o., IČ 25385691, se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, dle
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předloženého návrhu
zmocňuje
Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu této smlouvy.
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit předložený návrh "Smlouvy o zajištění kreditů elektronických čipových karet" uzavírané se
společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČ 25385691, se sídlem Čkalovova
6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
Termín: 16. 06. 2014
5147/100
8

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2013
Rada městského obvodu
souhlasí
s vyhodnocením Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů OstravaZábřeh za rok 2013
doporučuje
stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění.

5148/100
9

Variantní řešení - změna ceny provize za fotografické služby
Rada městského obvodu
rozhodla
vyhovět žádosti Mgr. Petra Grimma a změnit měsíční provizi na 250,-Kč + příslušná sazba DPH
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu Dodatku č. 2

5149/100
10

Schválení účetní závěrky MSOJ za rok 2013
Rada městského obvodu
schvaluje
účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava - Jih, IČ: 66739331.

5150/100
11

Vyřazení majetku MSOJ
Rada městského obvodu
souhlasí
s vyřazením majetku MSOJ dle bodů 1 a 2 důvodové zprávy
bere na vědomí
informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodu 3 důvodové zprávy
doporučuje
Zastupitelstvu ke schválení vyřazení majetku MSOJ dle bodů 1 a 2 důvodové zprávy.

5151/100
12

Úprava Zřizovací listiny MSOJ
Rada městského obvodu
bere na vědomí
úpravu Zřizovací listiny Majetkové správy Ostrava - Jih
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih ke schválení dle předložené důvodové zprávy.

5152/100
13

Žádost o schválení výměny míst v krytém stání
Rada městského obvodu
souhlasí
s výměnou parkovacích míst v krytém stání v PO 32 na ul. Vl. Vlasákové, dle důvodové zprávy
M. K., nájemce boxu č. 41 v PO 32, PP na ul. Vl. Vlasákové
P. H., nájemce boxu č. 07 v PO 32, PP na ul. Vl. Vlasákové

5153/100
14

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních
Rada městského obvodu
bere na vědomí
1)

6

ukončení nájemních vztahů z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 38, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. K.,
- PO 41, box č. 49, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. B., dle důvodové zprávy,
rozhodla
2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 36, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní L. R.,
- PO 41, box č. 43, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. B., dle důvodové zprávy,
3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou tři měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.
5154/100
15

Pronájem volných míst v krytých stáních
Rada městského obvodu
rozhodla
1) pronajmout volné místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 41, box č. 9/1, PP na ul. B. Václavka
panu S. H. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 400,- Kč měsíčně vč.
DPH,
2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 82, NP na ul. L. Hosáka paní I. O. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5155/100
16

Prominutí poplatku z prodlení
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s prominutím poplatku z prodlení
- p. J. Ch., za byt na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh ve výši 331.022 Kč,
dle důvodové zprávy
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

5156/100
17

Prominutí poplatku z prodlení
Rada městského obvodu
rozhodla
prominout poplatek z prodlení
- pí M. M. zastoupené p. V. M. na základě Plné moci ze dne 05.05.2014, za byt na ul. Pavlovova , OstravaZábřeh, ve výši 100%, tj. 3.174 Kč, dle důvodové zprávy

5157/100
18

Odpis nedobytné pohledávky
Rada městského obvodu
souhlasí
s odepsáním nedobytné pohledávky po dlužnících v domovním a bytovém fondu:
- p. Z. Š. a pí H. K. (dříve Š.), za byt na ul. Tarnavova , Ostrava-Zábřeh, ve výši 29.316 Kč s příslušenstvím
za nájemné, ve výši 3.878 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 2.900 Kč za náklady řízení, dle důvodové
zprávy
doporučuje
zastupitelstvu mětstkého obvodu rozhodnout

5158/100
19

Zveřejnění záměru z důvodu snížení výše nájemného za prostory v budově č.p. 384 na ulici
Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádost nájemce Střední odborná škola umělecká a gymnázium s. r. o., se sídlem Hulvácká 384/1, OstravaZábřeh, IČ: 25378660, o dočasné snížení nájemného o 80% z celkového ročního nájemného ve výši
279.154 Kč za pronájem prostor v budově č.p. 384, která je součástí pozemku p.č.st. 424/1 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, na ulici Hulvácká 1 v Ostravě-Zábřehu. Snížené nájemné v délce jednoho kalendářního roku by
činilo částku 55.831 Kč/rok
rozhodla
projednat zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy uzavřené dne 04.08.2006 na dobu určitou do
30.06.2016 na pronájem prostor o výměře 2.187,76 m2 v budově č.p. 384, která je součástí pozemku
p.č.st. 424/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Hulvácká 1 v Ostravě-Zábřehu, za účelem poskytování
vzdělávacích služeb, a to z důvodu snížení nájemného na částku 111.662 Kč/rok na dobu určitou, po dobu
jednoho kalendářního roku, po uhrazení veškerých závazků

7

5159/100
20

Dohoda o ukončení "Kupní smlouvy č. 4/02" na odběr pitné vody a uzavření "Smlouvy o dodávce
vody a odvádění odpadních vod".
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o ukončení "Kupní smlouvy č.4/02" na odběr pitné vody na odběrném místě Plzeňská 16 (garáže) a
Plzeňská 16 (hřiště) Ostrava - Zábřeh se společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava Kunčice, IČ 45193258, dohodou ke dni 31.3.2014.
II.o uzavření "Přihlášky k odběru vody a odvádění odpadních vod" a "Smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod" na odběrných místech Plzeňská 16 (garáže) a Plzeňská 16 (hřiště) Ostrava - Zábřeh, se
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, IČ
45193673, ke dni 15.4.2014.
zmocňuje
starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu smluv.

5160/100
21

Podnájem bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o udělení souhlasu k podnájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Klegova , 1+1, standard, č. b. 15
K. Z., Klegova 21, Ostrava-Hrabůvka

5161/100
22

Prominutí části nákladů za spotřebu tepla v části objektu Domu služeb na ul. Horní 1492,
Ostrava - Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o prominutí části nákladů za spotřebu tepla v prostorách sloužících k podnikání v objektu Domu služeb na
ul. Horní 1492 v Ostravě - Hrabůvce z důvodu poruchy ústředního vytápění v období od 5.11.2013 do
9.12.2013.
I.
nájemci R. N. ul. Závodní , Ostrava - Hrabůvka, IČ 44735294, ve výši 15.593 Kč dle důvodové zprávy
II.
nájemci V. V., J. Kotase , Ostrava - Hrabůvka, IČ 62259652 ve výši 3.905 Kč dle důvodové zprávy
III.
nájemci Chronos hodiny - klenoty, s.r.o. se sídlem Blodkova 143/24, Ostrava - Hulváky, IČ 27792595, ve
výši 5.402 Kč, dle důvodové zprávy

5162/100
23

Prominutí nájemného a části nákladů za spotřebu tepla u prostor sloužících podnikání z důvodu
stavebních prací v budově na ul. Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
o prominutí části nájemného a nákladů za spotřebu tepla u prostor sloužících podnikání v budově č.p. 2651,
stojící na pozemku p.č.st. 3453 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Výškovická č. or. 113 v Ostravě-Zábřehu,
nájemci společnosti PAMAX MORAVA s.r.o., IČ: 26851407, Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh, a to z
důvodu výměny čelní prosklené stěny a stavebních prací s tím související za období od 10.03.2014 do
08.04.2014, v celkové výši 44.824 Kč (z toho nájemné činí 31.914 Kč a náklady za spotřebu tepla činí
12.909 Kč), dle důvodové zprávy

5163/100
24

Pronájem bytu výběrovým řízením
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 10
W. M., U Studia
V. Košaře 1, 0+1, standard, č. b. 43
P. V., Mjr. Nováka
Jubilejní 66, 1+1, standard, č. b. 2
P. J., Trojanovice
Jubilejní 64, 1+2, standard, č. b. 6
O. Z., Kosmonautů
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Dr. Šavrdy 9, 1+3, standard, č. b. 3
M. L., P. Lumumby
Horymírova 4, 1+3, standard, č. b. 10
F. D., Břenkova
Kotlářova 12, 3+kk, standard, č. b. 4
T. M., Hulvácká
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 86
L. E., Srbská
Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 88
Š. P., Hulvácká
Pavlovova 71, 1+1, standard, č. b. 14
L. M., B. Martinů , O.-Poruba
Karpatská 20, 1+1, standard, č. b. 22
V. L., Horní 3
Kotlářova 12, 2+kk, standard, č. b. 13
L. M., Horní
Volgogradská 145, 1+2, standard, č. b. 11
K. M., Krylovova
2) nevybrat na pronájem bytu nájemce a pronájem bytu znovu zveřejnit výběrovým řízením za smluvní
nájemné, dle důvodové zprávy
Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 38
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, dle
důvodové zprávy
Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 18
V. J.Výškovická
Mňukova 24, 1+3, standard, č. b. 24
A. K., Jedličkova
Tylova 4, 0+2, standard, č. b. 27
S. P., Zelená , O.-Mar. Hory
V. Vlasákové 17, 1+3, standard, č. b. 12
B. R., J. Maluchy
2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Y. D., dle důvodové zprávy
A. K., Jedličkova , č. b. 15
rozhodla
v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu
(nebo jeho části) o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy
III.
1) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, dle důvodové
zprávy
Plzeňská 8, 0+1, standard, č. b. 52
Š. L., Výškovická
Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 18
P. R., Čujkovova
2) o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy
P. R., Čujkovova , č. b. 22
5164/100
25

Pronájem prostor v budovách na ul. P. Lumumby č.p. 2717 a č.p. 2444, v Ostravě-Zábřehu
Rada městského obvodu

9

žádá
Radu města Ostravy o udělení předchozího souhlasu k pronájmu prostor:
- v budově č. p. 2717 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. st. 3564 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu, o výměře 175,84 m2, bez
stanovení účelu užívání, s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok
a pasáže o výměře 67,81m2, s výší nájemného 100 Kč/m2/rok
- v budově č. p. 2444 občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. st. 3452 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu, o výměře 358,10 m2, bez
stanovení účelu užívání, s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok
společnosti OC LUNA s. r. o., se sídlem Brno, Palackého třída 916/158, PSČ: 612 00, IČ: 01688880, na
dobu určitou 15 let + 3 x 5 let opce
5165/100
26

Přechod nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
B. Václavka 19, 1+3, standard, č. b. 15
Z. A., B. Václavka , Ostrava-Bělský Les
souhlasí
s přechodem nájmu bytu, dle důvodové zprávy
Volgogradská 119, 1+2, standard, č. b. 5
K. Z., Volgogradská , Ostrava-Zábřeh
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy
Volgogradská , 1+2, standard, č. b. 5
K. Z., Volgogradská , Ostrava-Zábřeh

5166/100
27

Souhlas pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání na ul. Břenkova 7,
O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
I. o udělení souhlasu s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 54,10 m2 v bytovém
domě č. pop. 2974 na ul. Břenkova č.or. 7 v Ostravě-Zábřehu, který je součástí pozemku parc. č. st. 4702
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle uzavřené smlouvy o prodeji části závodu, a to z pana M. T., Dolní , 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 45859469 na pana Milana Lipinu, Horní 1479/88, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ:
65481321
II. o uzavření dodatku k nájemní smlouvě s panem M.L., Ostrava-Hrabůvka, IČ: 65481321 na pronájem
prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě č. p. 2974 na ul. Břenkova č. or. 7 v Ostravě-Zábřehu
dle důvodové zprávy

5167/100
28

Souhlas s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava - Dubina z důvodu sanitárních dnů
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením provozu ve sportovní hale Ostrava-Dubina na ulici Horní 81, Ostrava - Dubina ve dnech
07.07.2014. - 13.07.2014 z důvodu sanitárních dnů, dle důvodové zprávy

5168/100
29

Výpověď z nájmu bytu, skončení nájmu bytu dohodou
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2, 3 občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Y. D., dle důvodové zprávy
K. Š., Jugoslávská , č. b. 4
II.
o skončení nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na základě
pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským, dle důvodové zprávy
1) JUDr. J. J.
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M. M., B. Četyny , č. b. 19
K. D., Svornosti , č. b. 3
2) JUDr. M. K.
L. K., Čujkovova , č. b. 23
R. R., Jubilejní , č. b. 5
3) Y. D.
S. D., Pavlovova , č. b. 6
L. J., Jedličkova , č. b. 5
5169/100
30

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy
Vlasty Vlasákové 17, 1+2, standard, č. b. 13
M. P., Vlasty Vlasákové , Ostrava-Bělský Les
Václava Košaře 1, 1+3, standard, č. b. 47
K. V. a P. V., Václava Košaře , Ostrava-Dubina
Edisonova 5a, 1+1, standard, č. b. 6
V. O., Edisonova 5a, Ostrava-Hrabůvka
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 15
M. N., Pavlovova , Ostrava-Zábřeh

5170/100
31

Nabytí nemovitostí na ulici Pavlovova 33, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
souhlasí
s nabytím nemovitostí na ulici Pavlovova 33 v k.ú. Zábřeh nad Odrou: budovy čp. 2626, jiná stavba na
pozemku parc. č. st. 3484, budovy bez čp./če. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 4034 a budovy bez
čp./če. jiná stavba na pozemku parc. č. st. 6190 od společnosti P A C, spol. s r.o., se sídlem Kolejní
1323/12, Ostrava-Moravská Ostrava za cenu 30.500.000 Kč, za podmínky uvedené v důvodové zprávě,
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o nabytí uvedených nemovitostí,
žádá
radu města o vydání předchozího souhlasu k nabytí uvedených nemovitostí.

5171/100
32

Návrh na 50 % úhrady nákladů spojených s prodejem pozemků – předzahrádek v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ul. Hýlova, Venclíkova, Řadová a Kubalova
Rada městského obvodu
nesouhlasí
s návrhem žadatele Ing. L. S., bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice, ve věci úhrady 50 % nákladů
za zpracování revizního znaleckého posudku z celkové výše 205 Kč/1 parcelu a 50 % nákladů za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí z celkové výše 1.000 Kč ze strany prodávajícího

5172/100
33

Prodej pozemku a jeho součásti – domu na ul. Petruškova 16, Ostrava-Zábřeh, do vlastnictví
právnické osoby–družstva
Rada městského obvodu
souhlasí
s úplatným převodem pozemku parc. č. st. 4601 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 474 m2,
součástí pozemku je stavba – dům č. p. 2764 na ulici Petruškova č. or. 16, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, část
obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě
Bytové družstvo Mezírka 16, se sídlem Ostrava – Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30, za kupní cenu
domu 32.376.140,-- Kč, za kupní cenu pozemku pod domem 251.220,-- Kč, za úhradu nákladů na
zpracování znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč a za podmínky úhrady správního poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převod pozemku s domem se uskuteční za podmínky doložení
výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu o vzniku právnické osoby
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu pozemku a domu, který je součástí
tohoto pozemku dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a v souladu se "Zásadami prodeje domů,
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bytů..." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění.
5173/100
34

Prodej pozemku parc.č. st. 189, jehož součástí je budova čp. 239 v k.ú. Hrabůvka, ulice Úlehlova
4
Rada městského obvodu
souhlasí
s prodejem pozemku parc.č. st. 189, zastavěná plocha o výměře 351 m2 odměřeného geometrickým
plánem pro změnu hranic pozemku č. 1272-140/2012 ze dne 16.5.2013, jehož součástí je budova - rodinný
dům čp. 189, včetně vedlejší stavby, terénních úprav a okrasných porostů v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostrava - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih paní I. Š., bytem U
Cementárny , Ostrava-Vítkovice, za cenu 1.250.000 Kč, za podmínky úhrady nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 5.000 Kč, úhrady za zpracování geometrického plánu ve výši 5.445 Kč a
úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
doporučuje
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o prodeji.
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Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hýlova, Venclíkova, Řadová a Kubalova
Rada městského obvodu
souhlasí
s prodejem níže uvedených pozemků – předzahrádek tvořících funkční celky s řadovými rodinnými domy na
ul. Hýlova, Venclíkova, Řadová a Kubalova v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví majitelů řadových rodinných domů, za
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 205
Kč/1 parcelu a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč
ul. Hýlova
p.č. 715/152 ostatní plocha-zeleň o výměře 32 m2, za kupní cenu 9.600 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 F. P., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava -Výškovice
id. 1/2 R. P., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava -Výškovice
p.č. 715/153 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
id. 1/3 L. M., trvale bytem V. Jiřikovského , 700 30 Ostrava - Dubina
id. 1/3 M. M., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/3 H. S., trvale bytem J. Maluchy , 700 30 Ostrava – Dubina
p.č. 715/154 ostatní plocha-zeleň o výměře 31 m2, za kupní cenu 9.300 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 Ing. P. D., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/2 PhDr. Z. D., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/156 ostatní plocha-zeleň o výměře 45 m2, za kupní cenu 13.500 Kč, do vlastnictví:
SJM B. a E. V., oba trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/157 ostatní plocha-zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
SJM L. a M. D., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/159 ostatní plocha-zeleň o výměře 38 m2, za kupní cenu 11.400 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. R. M., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
Bc. P. M., trvale bytem Staňkova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/133 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. a Š. P., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/136 ostatní plocha-zeleň o výměře 47 m2, za kupní cenu 14.100 Kč, do vlastnictví:
id. 1/3 J. K., Tvardkova , 710 00 Slezská Ostrava
id. 1/3 M. K., Rezkova , 700 30 Ostrava – Zábřeh
id. 1/3 Mgr. A. R., nám. Svatopluka Čecha , 702 00 Ostrava – Přívoz
p.č. 715/137 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. O. a B. M., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/138 ostatní plocha-zeleň o výměře 50 m2, za kupní cenu 15.000 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. S. a I. T., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/139 ostatní plocha-zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
Mgr. J. V., trvale bytem Pod Lesíkem , 724 00 Stará Bělá
p.č. 715/141 ostatní plocha-zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 Ing. B. D., trvale bytem Sámova , 700 30 Ostrava – Hrabůvka
id. 1/2 M. D., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/142 ostatní plocha-zeleň o výměře 60 m2, za kupní cenu 18.000 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. a RNDr. A. K., trvale bytem Hýlova , 700 30 Ostrava – Výškovice
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ul. Venclíkova
p.č. 715/273 ostatní plocha-zeleň o výměře 24 m2, za kupní cenu 7.200 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. J. a J. V., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/275 ostatní plocha-zeleň o výměře 23 m2, za kupní cenu 6.900 Kč, do vlastnictví:
SJM J. a V. K., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/279 ostatní plocha-zeleň o výměře 14 m2, za kupní cenu 4.200 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. M. a MUDr. O. V., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/280 ostatní plocha-zeleň o výměře 11 m2, za kupní cenu 3.300 Kč, do vlastnictví:
M. M., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/264 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
SJM E. a D. N., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/267 ostatní plocha-zeleň o výměře 41 m2, za kupní cenu 12.300 Kč, do vlastnictví:
M. M., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/268 ostatní plocha-zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 SJM Ing. P. a I. K., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/2 Ing. P. K., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/269 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
Ing. P. P., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/270 ostatní plocha-zeleň o výměře 38 m2, za kupní cenu 11.400 Kč, do vlastnictví:
SJM J. a M. D., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/271 ostatní plocha-zeleň o výměře 59 m2, za kupní cenu 17.700 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. R. a M. P., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/251 ostatní plocha-zeleň o výměře 34 m2, za kupní cenu 10.200 Kč, do vlastnictví:
SJM F. a J. P., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/253 ostatní plocha-zeleň o výměře 39 m2, za kupní cenu 11.700 Kč, do vlastnictví:
SJM A. a H. B., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/259 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
SJM A. a A. Š., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/260 ostatní plocha-zeleň o výměře 40 m2, za kupní cenu 12.000 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. J. a M. S., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
ul. Řadová
p.č. 715/60 ostatní plocha-zeleň o výměře 29 m2, za kupní cenu 8.700 Kč, do vlastnictví:
Ing. L. P., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/61 ostatní plocha-zeleň o výměře 29 m2, za kupní cenu 8.700 Kč, do vlastnictví:
P. S., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/62 ostatní plocha-zeleň o výměře 28 m2, za kupní cenu 8.400 Kč, do vlastnictví:
Ing. Z. G., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/63 ostatní plocha-zeleň o výměře 30 m2, za kupní cenu 9.000 Kč, do vlastnictví:
MUDr. H. M., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/64 ostatní plocha-zeleň o výměře 28 m2, za kupní cenu 8.400 Kč, do vlastnictví:
SJM Bc. R. a Mgr. L. L., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/65 ostatní plocha-zeleň o výměře 29 m2, za kupní cenu 8.700 Kč, do vlastnictví:
SJM I. a E. H., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/66 ostatní plocha-zeleň o výměře 27 m2, za kupní cenu 8.100 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. A. a A. K., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/85 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
M. D., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/86 ostatní plocha-zeleň o výměře 52 m2, za kupní cenu 15.600 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 P. P., trvale bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/2 Mgr. P. P., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/87 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
SJM Ľ. a V. Ď., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/91 ostatní plocha-zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. B. a M. K., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
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p.č. 715/92 ostatní plocha-zeleň o výměře 54 m2, za kupní cenu 16.200 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 P. K., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/2 V. K., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/93 ostatní plocha-zeleň o výměře 48 m2, za kupní cenu 14.400 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. a A. L., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/94 ostatní plocha-zeleň o výměře 49 m2, za kupní cenu 14.700 Kč, do vlastnictví:
Ing. T. P., trvale bytem U Farmy 1, Ráj, 734 01 Karviná
p.č. 715/96 ostatní plocha-zeleň o výměře 52 m2, za kupní cenu 15.600 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. A. a E. B., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/97 ostatní plocha-zeleň o výměře 48 m2, za kupní cenu 14.400 Kč, do vlastnictví:
E. V., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/98 ostatní plocha-zeleň o výměře 45 m2, za kupní cenu 13.500 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. J. a J. Z., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/99 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
Ing. M. A., trvale bytem Baška č.p. , 739 01 Baška
p.č. 715/112 ostatní plocha-zeleň o výměře 41 m2, za kupní cenu 12.300 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 J. M., trvale bytem Volgogradská , 700 30 Ostrava – Zábřeh
id. 1/2 JUDr. A. M., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/113 ostatní plocha-zeleň o výměře 46 m2, za kupní cenu 13.800 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. J. a K. P., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/114 ostatní plocha-zeleň o výměře 56 m2, za kupní cenu 16.800 Kč, do vlastnictví:
id. 1/4 G. N., trvale bytem k Fialce , 155 00 Praha 5 – Stodůlky
id. 3/4 V. V., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/115 ostatní plocha-zeleň o výměře 38 m2, za kupní cenu 11.400 Kč, do vlastnictví:
SJM Z. a J. Š.i, trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/116 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
SJM F. a PHDr. H.R., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/117 ostatní plocha-zeleň o výměře 38 m2, za kupní cenu 11.400 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 V. Š., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/2 Ing. V. Š., trvale bytem Okolnice ,725 26 Ostrava – Krásné Pole
p.č. 715/119 ostatní plocha-zeleň o výměře 39 m2, za kupní cenu 11.700 Kč, do vlastnictví:
SJM A, a V, H., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/120 ostatní plocha-zeleň o výměře 35 m2, za kupní cenu 10.500 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. L. a Mgr. J. S., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/121 ostatní plocha-zeleň o výměře 40 m2, za kupní cenu 12.000 Kč, do vlastnictví:
M. R., trvale bytem Zimmlerova , 700 30 Ostrava - Zábřeh
p.č. 715/122 ostatní plocha-zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
Mgr. Y. V., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/43 ostatní plocha-zeleň o výměře 24 m2, za kupní cenu 7.200 Kč, do vlastnictví:
id. 1/8 Š. B., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/8 L. Ch., trvale bytem B. Četyny , 700 30 Ostrava – Bělský Les
id. 1/8 P. Ch., trvale bytem Na Obecní , 700 30 Ostrava – Hrabůvka
id. 5/8 M. Ch., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/44 ostatní plocha-zeleň o výměře 27 m2, za kupní cenu 8.100 Kč, do vlastnictví:
SJM Z. T., trvale bytem Lichnov č.p. , 742 75 Lichnov
a A. T., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/46 ostatní plocha-zeleň o výměře 35 m2, za kupní cenu 10.500 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. J. a R. V., trvale bytem Řadová 331/10, 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/47 ostatní plocha-zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
SJM L. a K. G., trvale bytem Řadová , 700 30 Ostrava – Výškovice
ul. Kubalova
p.č. 715/203 ostatní plocha-zeleň o výměře 48 m2, za kupní cenu 14.400 Kč, do vlastnictví:
SJM R. a J. P., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/204 ostatní plocha-zeleň o výměře 46 m2, za kupní cenu 13.800 Kč, do vlastnictví:
SJM K. a J. K., trvale bytem Kubalova 397/65, 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/205 ostatní plocha-zeleň o výměře 45 m2, za kupní cenu 13.500 Kč, do vlastnictví:
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SJM H. a L. K., trvale bytem Kubalova 398/67, 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/206 ostatní plocha-zeleň o výměře 48 m2, za kupní cenu 14.400 Kč, do vlastnictví:
M. B., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/207 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 Ing. J. B., trvale bytem Na Svahu , 739 24 Krmelín
id. 1/2 Ing. J. K., U Mateřské Školy , 739 32 Vratimov
p.č. 715/208 ostatní plocha-zeleň o výměře 56 m2, za kupní cenu 16.800 Kč, do vlastnictví:
M. G., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/209 ostatní plocha-zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
D. K., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/210 ostatní plocha-zeleň o výměře 46 m2, za kupní cenu 13.800 Kč, do vlastnictví:
L. V., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/211 ostatní plocha-zeleň o výměře 41 m2, za kupní cenu 12.300 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. a Ing. E. S., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/212 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 R. H., trvale bytem Sportovní , 747 69 Pustá Polom
id. 1/2 R. V., Albrechtičky č.p. , 742 55 Albrechtičky
p.č. 715/213 ostatní plocha-zeleň o výměře 41 m2, za kupní cenu 12.300 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. M. a L. T., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/214 ostatní plocha-zeleň o výměře 46 m2, za kupní cenu 13.800 Kč, do vlastnictví:
J. K., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/215 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
L. D., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/216 ostatní plocha-zeleň o výměře 45 m2, za kupní cenu 13.500 Kč, do vlastnictví:
M. B., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/188 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
SJM MUDr. J. a L. L., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/189 ostatní plocha-zeleň o výměře 39 m2, za kupní cenu 11.700 Kč, do vlastnictví:
Ing. L. V., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/190 ostatní plocha-zeleň o výměře 43 m2, za kupní cenu 12.900 Kč, do vlastnictví:
SJM S. a R. L., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/191 ostatní plocha-zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 P. P., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/2 Ing. A. P., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/192 ostatní plocha-zeleň o výměře 40 m2, za kupní cenu 12.000 Kč, do vlastnictví:
J. V., Fr. Lýska , 700 30 Ostrava – Bělský Les
p.č. 715/193 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. L. a J. J., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/194 ostatní plocha-zeleň o výměře 47 m2, za kupní cenu 14.100 Kč, do vlastnictví:
SJM S. a L. V., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/195 ostatní plocha-zeleň o výměře 40 m2, za kupní cenu 12.000 Kč, do vlastnictví:
V. S., Volgogradská , 700 30 Ostrava - Zábřeh
p.č. 715/196 ostatní plocha-zeleň o výměře 47 m2, za kupní cenu 14.100 Kč, do vlastnictví:
B. K., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/197 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. L. a Ing. D. H., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/198 ostatní plocha-zeleň o výměře 53 m2, za kupní cenu 15.900 Kč, do vlastnictví:
Ing. K. F., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/199 ostatní plocha-zeleň o výměře 46 m2, za kupní cenu 13.800 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. a V. H., trvale bytem Kubalova 392/55, 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/200 ostatní plocha-zeleň o výměře 51 m2, za kupní cenu 15.300 Kč, do vlastnictví:
id. 1/2 A. D., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
id. 1/2 L. D., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice
p.č. 715/201 ostatní plocha-zeleň o výměře 81 m2, za kupní cenu 24.300 Kč, do vlastnictví:
id. 3/4 E. M., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava – Výškovice

15

id. 1/4 Ing. M. P., trvale bytem Volgogradská , 700 30 Ostrava - Zábřeh
p.č. 715/297 ostatní plocha-zeleň o výměře 35 m2, za kupní cenu 10.500 Kč, do vlastnictví:
RNDr. I. B., trvale bytem Fr. Lýska , 700 30 Ostrava – Bělský Les
p.č. 715/298 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
SJM Ing. P. Z., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
R. Z., trvale bytem Svornosti , 700 30 Ostrava - Zábřeh
p.č. 715/299 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
SJM J. a A. F., trvale bytem Kubalova 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/300 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
SJM R. a Š. K., trvale bytem Mjr. Nováka , 700 30 Ostrava - Hrabůvka
p.č. 715/301 ostatní plocha-zeleň o výměře 37 m2, za kupní cenu 11.100 Kč, do vlastnictví:
SJM J. a M. P., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/302 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
K. Č., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/303 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
Mgr. L. J., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/305 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
Ing. V. R., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/306 ostatní plocha-zeleň o výměře 42 m2, za kupní cenu 12.600 Kč, do vlastnictví:
SJM M. a M. Š., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/307 ostatní plocha-zeleň o výměře 36 m2, za kupní cenu 10.800 Kč, do vlastnictví:
SJM A. a J. T., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/308 ostatní plocha-zeleň o výměře 44 m2, za kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví:
M. D., trvale bytem Kubalova , 700 30 Ostrava - Výškovice
p.č. 715/309 ostatní plocha-zeleň o výměře 34 m2, za kupní cenu 10.200 Kč, do vlastnictví:
Z. J., trvale bytem Hlavní třída , 708 00 Ostrava - Poruba
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků v k.ú.
Výškovice u Ostravy
5175/100
36

Prodej pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova s úhradou kupní ceny formou
splátkového kalendáře
Rada městského obvodu
souhlasí
s prodejem pozemků parc.č. 715/163 zahrada o výměře 76 m2 a parc.č. 1010 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 97 m2, ul. Kubalova, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených Městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví paní L. D., trvale bytem Kubalova , 700 30
Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 129.750 Kč
uhrazenou formou splátkového kalendáře na 36 měsíců, za podmínky úhrady nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 410 Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
ve výši 1.000 Kč, dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy

5176/100
37

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Štefkova
Rada městského obvodu
souhlasí
s prodejem pozemku parc.č. 1090/2 zahrada o výměře 219 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, z vlastnictví
statutárního města Ostravy-svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih, do spoluvlastnictví J. a D. M (SJM) id.
1/2 a P. a J. M. (SJM) id. 1/2, bytem Štefkova , Ostrava – Výškovice, za kupní cenu ve výši 210.330 Kč, za
podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.057 Kč a úhrady poplatku za vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč
a
doporučuje
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Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy
5177/100
38

Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova
Rada městského obvodu
souhlasí
s prodejem níže uvedeného pozemku – předzahrádky tvořící funkční celek s řadovým rodinným domem
č.p./č.ev. 473/45 na ul. Venclíkova, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, do vlastnictví Ing. P. a Š. P. (SJM), trvale bytem Venclíkova ,
700 30 Ostrava – Výškovice, za podmínky úhrady nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši 205
Kč a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč
p.č. 715/272 ostatní plocha-zeleň:
- část o výměře 25,5 m2, za kupní cenu 300/m2 Kč, tj.celkem 7.650 Kč
- část o výměře 19,5 m2, za kupní cenu 20/m2 Kč, tj. celkem 390 Kč
tj. za kupní cenu 8.040 Kč, dle důvodové zprávy
a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava – Jih rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku v k.ú.
Výškovice u Ostravy

5178/100
39

Pronájem části pozemku poz. parc. č. 270/25 v k.ú. Hrabůvka, ulice Provaznická (parkovací
stání č.29)
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku poz. parc. č. 270/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m2 v k.ú. Hrabůvka, v
majetku statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání
parkovacího místa č. 29 pro osobní motorové vozidlo paní L. K, bytem Čeladná , s výší nájemného 45
Kč/m2/rok + zákonná sazba DPH, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

5179/100
40

Pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice A. Gavlase
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 73/42 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 13 m2 v k.ú. Dubina u
Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy-svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
zřízení a užívání parkovacího stání pro osobní automobil, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za cenu 45 Kč/m2/rok, panu Ing. J. B., bytem Venclíkova , 700 30 Ostrava - Výškovice

5180/100
41

Pronájem pozemku a smlouva o právu provést stavbu v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kischova
Rada městského obvodu
rozhodla
a) pronajmout část pozemku p.č. 1237/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 a část
pozemku p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, paní Markétě Vicherkové,
bytem Kischova 8, Ostrava – Zábřeh, za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst pro osobní automobil,
s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
b) uzavřít s paní M. V., bytem Kischova , Ostrava – Zábřeh, jako stavebníkem parkovacích míst, smlouvu o
právu provést stavbu - úpravu chodníku v rozsahu cca 25 m2 na pozemku p.p.č. 1237/6 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, dle požadavků správce místních komunikací a za podmínky předání stavby
chodníku do správy městského obvodu

5181/100
42

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout pozemek st. p. č. 6299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,
manželům J. a B. K., bytem Opavská , Ostrava – Poruba, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní
chatky, s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5182/100
43

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, a to
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a) o výměře 15,5 m2 panu Z. B., bytem Čujkovova , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. 1 pro osobní automobil
b) o výměře 15,5 m2 paní N. M., bytem Čujkovova , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. 2 pro osobní automobil
c) o výměře 15,5 m2 paní R. R., bytem Čujkovova , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. 3 pro osobní automobil
d) o výměře 15,5 m2 panu R. H., bytem Čujkovova , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. 4 pro osobní automobil
s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
5183/100
44

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. P. Lumumby
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,
manželům M. a R. S., bytem Patrice Lumumby , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání parkovacího
stání pro osobní automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

5184/100
45

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout části pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih
a) o výměře 16 m2 panu P. Pr., bytem Smirnovova , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. 1pro osobní automobil
a) o výměře 16 m2 panu L. T., bytem Smirnovova , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího místa č. 2 pro osobní automobil
s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

5185/100
46

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku p.p.č. 654/81 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, panu T. C.,
bytem Svazácká , Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání pro osobní automobil, s
ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

5186/100
47

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.U Výtopny -1
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 10 bm včetně 1 ks přípojkového pilíře na
pozemek 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 inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojky
NN v délce cca 10 bm včetně 1 ks přípojkového pilíře, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a
za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks přípojkového pilíře
Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře,
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks
přípojkového pilíře - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
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Teplická 874/8, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské
sítě v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.5.2016 a za podmínky, že povrchové
úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS
5187/100
48

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.U Výtopny -2
Rada městského obvodu
souhlasí
se vstupem, realizací a umístěním stavby přípojky NN v délce cca 25 bm včetně 1 ks přípojkového pilíře na
pozemek 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 inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č.
773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojky
NN v délce cca 25 bm včetně 1 ks přípojkového pilíře, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a
za úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za umístění 1 ks přípojkového pilíře
Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NN včetně 1 ks přípojkového pilíře,
a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
a
souhlasí
do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem - vlastníkem přípojky NN včetně 1 ks
přípojkového pilíře - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti inženýrské
sítě v rozsahu dle předloženého návrhu s dobou platnosti do 31.5.2016 a za podmínky, že povrchové
úpravy zpevněných povrchů (chodníky, komunikace) budou řešeny v souladu s požadavky správce místních
komunikací odboru dopravy a KS

5188/100
49

Záměr na rozšíření účelu pronájmu stánku č. 3 v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici
Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na rozšíření účelu pronájmu stánku č. 3 v podchodu u zastávky MHD „Poliklinika“ na ulici
Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce, pronajatého za účelem užívání jako prodejna teplých nápojů,
bezlepkových potravin, sypaných čajů a potravin zaměřených na zdravou výživu, účel pronájmu se rozšiřuje
o prodej rozpékaného pečiva.

5189/100
50

Změna podmínek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené na pronájem části pozemku poz.
parc. č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně podmínek smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a smlouvě o právu provést stavbu č. 38/014/60/30
ze dne 21.2.2013 uzavřené se společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., kdy práva a závazky plynoucí z
této smlouvy přešly na společnost OC LUNA s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, Brno-Královo Pole,
IČ 01688880, sjednané na pronájem části pozemku poz. parc. č. 654/80 v k.ú. Zábřeh nad Odrou - celková
výměra pronajatého pozemku nově činí 3,24 m2 a mění se pohledové řešení pylonu, na němž bude nově
umístěno logo společnosti Billa.

5190/100
51

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví:
1)pozemek parc.č.st. 2110/15, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul.
Kpt. Vajdy;
2)½ pozemku parc.č.st. 2964/13, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita RudnáPavlovova
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5191/100
52

Zveřejnění záměru pachtu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO ODRA a lok. ZO U KORÝTKA
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pacht pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu
Ostrava – Jih, a to
a) p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3885 m2, p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 584 m2, p.p.č. 906/2 zahrada o výměře 12557 m2, p.p.č. 906/4 zahrada o výměře
7694 m2, p.p.č. 906/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2 a část pozemku p.p.č. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO „ODRA“
b) pozemek p.p.č. 931/1 zahrada o výměře 23918 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO „U KORÝTKA“
za účelem užívání pozemků jako zahrádkářských osad s ročním pachtovným ve výši 6,- Kč/m2 a za účelem
užívání zahradních chatek a budov s ročním pachtovným ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou, dle důvodové zprávy

5192/100
53

Poskytnutí bezúročné zapůjčky Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci na realizaci projektu EU
Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím bezúročné zapůjčky Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové
organizaci na předfinancování projektu podpořeného dotací z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost "Učíme se společně"
- v roce 2014 ve výši 800 000,-Kč
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí bezúročné zapůjčky Základní škole
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu podpořeného dotací
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Učíme se společně"
- v roce 2014 ve výši 800 000,-Kč

5193/100
54

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Rada městského obvodu
souhlasí
s převedením finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace

5194/100
55

Variantní řešení - poskytnutí veřejné finanční podpory, účelové dotace
Rada městského obvodu
souhlasí
s poskytnutím veřejné finanční podpory - účelové dotace Občanskému sdružení Perseus, Chelčického
531/3, 702 00 Ostrava, IČ 22693378 na projekt "Mezinárodní filmový festival o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví - EKOFILM 2012-2014" ve výši 60 tis. Kč
souhlasí
s použitím znaku Městského obvodu Ostrava-Jih příjemcem veřejné finanční podpory-účelové dotace za
účelem propagace realizace podpořených projektů
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí finanční podpory - účelové dotace
Občanskému sdružení Perseus, Chelčického 531/3, 702 00 Ostrava, IČ 22693378 na projekt "Mezinárodní
filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví - EKOFILM 2012-2014" ve výši 60 tis.
Kč

5195/100
56

Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2014
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci dle důvodové
zprávy

5196/100
57

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a veřejné finanční podpory - účelové dotace
Rada městského obvodu
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rozhodla
1/
neposkytnout finanční příspěvek organizaci RB AUTOBATERIE s.r.o. se sídlem Suchardova 1, 702 00
Ostrava 1-Moravská Ostrava, IČ 25894498, ve výši 20 000,- Kč na festival "Rocková Ostrava III."
souhlasí
2/
s poskytnutím veřejné finanční podpory - účelové dotace organizaci Janáčkův máj, o.p.s., 28. října
124/2556, 702 00 Ostrava, IČ 26807882 na projekt "Výchovné koncerty pro ZŠ Ostrava-Jih" v celkové výši
40 000,- Kč
souhlasí
s použitím znaku Městského obvodu Ostrava-Jih příjemcem veřejné finanční podpory - účelové dotace za
účelem propagace realizace podpořeného projektu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o poskytnutí finanční podpory - účelové dotace
organizaci Janáčkův máj, o.p.s., 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava, IČ 26807882 na projekt "Výchovné
koncerty pro ZŠ Ostrava-Jih" v celkové výši 40.000,- Kč
5197/100
58

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 76. schůze rady, konané dne 6.
6. 2013 do 90. schůze rady, konané dne 19. 12. 2013
Rada městského obvodu
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 76. schůze rady, konané dne 6. 6. 2013
do 90. schůze rady, konané dne 19. 12. 2013 s tím, že se níže uvedená usnesení vyřazují z evidence:
3243/66
3279/67
3466/69
3470/69
3531/70
3546/71
3717/74
3757/76
3791/76
3794/76
3795/76
3796/76
3797/76
3798/76
3799/76
3800/76
3801/76
3802/76
3815/77
3817/77
3868/77
3869/77
3870/77
3871/77
3872/77
3873/77
3874/77
3875/77
3876/77
3877/77
3888/78
3947/78
3948/78
3949/78
3950/78
3955/78
3956/78
3957/78

5198/100
59

3958/78
3959/78
3960/78
3962/79
3963/79
3968/80
3981/80
4022/80
4023/80
4024/80
4025/80
4026/80
4028/80
4029/80
4030/80
4031/80
4032/80
4033/80
4034/80
4035/80
4037/80
4051/81
4119/81
4120/81
4121/81
4122/81
4123/81
4124/81
4125/81
4127/81
4128/81
4129/81
4132/82
4133/82
4175/82
4176/82
4177/82
4179/82

4180/82
4181/82
4182/82
4183/82
4184/82
4185/82
4186/82
4189/83
4193/83
4221/83
4222/83
4223/83
4224/83
4225/83
4229/84
4258/84
4260/84
4261/84
4262/84
4263/84
4317/85
4318/85
4319/85
4320/85
4321/85
4322/85
4323/85
4324/85
4336/86
4393/86
4394/86
4395/86
4397/86
4407/87
4408/87
4445/87
4446/87
4447/87

4448/87
4451/87
4457/88
4459/88
4489/88
4523/88
4524/88
4525/88
4527/88
4529/88
4561/89
4583/90

Odpis pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odpisem pohledávek s příslušenstvím za:
- S. R., zemř. 08.12.2007 z titulu nezaplacených nájmů a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 61.785,-a nákladů řízení ve výši Kč 4.330,-- K. M. z titulu nezaplacených nájmů a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 118.915,-- a nákladů řízení
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ve výši Kč 7.592,-a
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o odpisu pohledávek s příslušenstvím za:
- S. R., zemř. 08.12.2007 z titulu nezaplacených nájmů a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 61.785,-a nákladů řízení ve výši Kč 4.330,-- K. M. z titulu nezaplacených nájmů a služeb spojených s nájmem ve výši Kč 118.915,-- a nákladů řízení
ve výši Kč 7.592,-5199/100
60

Odpisy pohledávek s příslušenstvím
Rada městského obvodu
souhlasí
s odpisy pohledávek s příslušenstvím za:
- H. P. z titulu škody způsobené nezletilým synem na majetku ve výši Kč 4.246,-- a nákladů řízení ve výši
Kč 800,-- H. M. titulu škody způsobené na majetku ve výši Kč 10.500,-- a nákladů řízení ve výši Kč 1.060,-- Makuňová Lenka, nar. 20.03.1973 z titulu nezaplacených nájmů za pozemek (zahrádka) ve výši Kč
1.490,-- a nákladů řízení ve výši Kč 600,-- H. N. z titulu nezaplacených nájmů za pozemek (zahrádka) ve výši Kč 1.821,-- B. F. z titulu nezaplacených nájmů za pozemek (zahrádka) ve výši Kč 2.784,-- Z. I. z titulu nezaplacených nájmů za pozemek (zahrádka) ve výši Kč 599,-- Z. L. z titulu nezaplacených nájmů za jedno stání ve výši Kč 440,--

5200/100
61

Rozhodnutí o podání dovolání
Rada městského obvodu
rozhodla
podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2014
č.j. 66Co 759/2013-288, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 13.6.2013, č.j.
22EXE 1233/2012-171
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zaslat oznámení o rozhodnutí rady městského obvodu advokátu Mgr. Romanu Klimusovi.
Termín: 06. 06. 2014

5201/100
62P

„Regenerace sídliště Ostrava –Jih, Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A etapa“, dodatek č.1
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 4/034/024/2013 na realizaci
veřejné zakázky VZ 41.13 k provedení stavebních prací pro stavbu„Regenerace sídliště Ostrava –Jih,
Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A etapa", kterým se snižuje cena díla o 27.718,28 Kč bez DPH, se
zhotovitelem COLAS CZ, a.s., se sídlem: Ke Klíčovu 191/9, Praha 9, Vysočany, doručovací adresa:
Sládkova 14, 702 00 Ostrava, divize Silniční stavitelství, oblast Východ
rozhodla
na základě předložených dokladů uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/024/2013 na realizaci
veřejné zakázky VZ 41.13 k provedení stavebních prací pro stavbu „Regenerace sídliště Ostrava –Jih,
Jubilejní kolonie, Ostrava-Hrabůvka, I.A etapa", kterým se mění lhůta realizace ze šedesátijedna
kalendářních dnů na sedmdesátpět kalendářních dnů
ukládá
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
zpracovat návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/02413 a tento předložit odboru právnímu ke
kontrole
Termín: 05. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
zkontrolovat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/024/13 a tento předložit k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 09. 06. 2014

5202/100
63P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, OstravaHrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 36.14 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce plavecké
učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších
změn
jmenuje
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komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 36.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2014
5203/100
64P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a části III. Zásad) -„GO elektroinstalace v bytech a společných prostorách
domů V. Košaře 1/122, 3/123 a 4/125“
Rada městského obvodu
rozhodla
o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 30.14 na provedení stavebních prací „GO elektroinstalace v bytech
a společných prostorách domů V. Košaře 1/122, 3/123 a 4/125“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro
zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
v platném znění
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
komisi pro posouzení nabídek a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Pavel Nenička, člen zastupitelstva
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 30.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 09. 2014

5204/100
65P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve
znění pozd. předpisů a odd. B části II. Zásad) - GO vodovod., odpadních a plynových rozvodů vč.
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připojení a měření byt. domů Průkopnická 1,3,5, O.-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 52.14 k provedení stavebních prací
"GO vodovodních, odpadních a plynových rozvodů vč. připojení a měření bytových domů Průkopnická 1, 3,
5, Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřena zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Kurková, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
hodnotící komisi
členové:
1. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. František Dehner, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 52.14 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 17. 07. 2014
5205/100
66P

Předběžné oznámení VZ Revitalizace MŠ Adamusova 7, O-Hrabůvka, Zateplení objektu ZŠ
Horymírova, O-Zábřeh, Zateplení objektu školky P. Lumumby 14 v O-Zábřehu, Zateplení a
výměna oken ZŠ Volgogradská, O – Zábřeh, Zateplení ZŠ B. Dvorského, O-Bělský Les
Rada městského obvodu
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky „Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava- Hrabůvka, Zateplení
objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh, Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu,
Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava – Zábřeh, Zateplení ZŠ B. Dvorského,
Ostrava-Bělský Les“ VZ 47.14 v rozsahu dle předloženého návrhu
rozhodla
o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 47.14 „Revitalizace
mateřské školy Adamusova 7, Ostrava- Hrabůvka, Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh,
Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu, Zateplení a výměna oken Základní školy
Volgogradská, Ostrava – Zábřeh, Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Bělský Les“
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené se zveřejněním předběžného oznámení VZ 47.14
Termín: 30. 06. 2014

5206/100
67P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. čtvrtletí r. 2014 odboru bytového a ostatního hospodářství
Rada městského obvodu
bere na vědomí
přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2014 odboru bytového a ostatního hospodářství
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, ve znění pozdějších změn

5207/100
68P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných
prostorách domu M. Fialy 1/248, O.-Dubina
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Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 26.14 na provedení
stavebních prací "GO elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu M. Fialy 1/248, OstravaDubina" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Martin Kott L+M elektro, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, IČ: 71002251, za
nabídkovou cenu:
Kč 2.157.280,31 bez DPH, a lhůtu realizace 51 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem ELPROM SERVICE s.r.o., se sídlem Požární 1365/2, 747 14
Ludgeřovice, IČ: 28640098, za nabídkovou cenu:
Kč 2.170.700,00 bez DPH, a lhůtu realizace 66 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem TRIMR s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava-Hulváky,
IČ: 14616238, za nabídkovou cenu:
Kč 2.343.731,98 bez DPH, a lhůtu realizace 40 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 26.14
Termín: 31. 07. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina"
Termín: 20. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu M. Fialy 1/248, Ostrava-Dubina" a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 27. 06. 2014
5208/100
69P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - GO elektroinstalace v bytech a ve společných
prostorách domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 27.14 na provedení
stavebních prací "GO elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Mňukova 24/3022,
Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:
- Martin Kott L+M elektro, s místem podnikání Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, IČ: 71002251, za
nabídkovou cenu:
Kč 2.084.573,56 bez DPH, a lhůtu realizace 50 kalendářních dnů,
- jako druhým v pořadí s uchazečem ELPROM SERVICE s.r.o., se sídlem Požární 1365/2, 747 14
Ludgeřovice, IČ: 28640098, za nabídkovou cenu:
Kč 2.126.400,00 bez DPH, a lhůtu realizace 66 kalendářních dnů, a
- jako třetím v pořadí s uchazečem TRIMR s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava-Hulváky,
IČ: 14616238, za nabídkovou cenu:
Kč 2.265.278,47 bez DPH, a lhůtu realizace 40 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 27.14
Termín: 31. 07. 2014
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Jih"
Termín: 20. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "GO
elektroinstalace v bytech a ve společných prostorách domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Jih" a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 27. 06. 2014

5209/100
70P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Zpevněné plochy a parkoviště ZŠ
Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 51.14 na provedení stavebních prací
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"Zpevněné plochy a parkoviště ZŠ Kosmonautů, Ostrava-Zábřeh“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, ve znění
pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 51.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 08. 2014
5210/100
71P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad ) „Výměna svislé
hydroizolace na ul. Zlepšovatelů 560/22, 561/24, 562/26 Ostrava-Hrabůvka“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na VZ 24.14 o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Profi stavební s.r.o. se sídlem OstravaMoravská Ostrava, Nádražní 545/140, PSČ 702 00, IČ 65140559 za nabídkovou cenu 386 491 Kč bez
DPH/28 kalendářních dnů
jako druhým v pořadí s uchazečem SV UNIPS s.r.o. se sídlem Ostrava - Svinov, Bílovecká 106/9, PSČ 721
00, IČ 483 91 204 za nabídkovou cenu 428 267 Kč bez DPH/10 kalendářních dnů
ukládá
Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
připravit smlouvu o dílo na „Výměna svislé hydroizolace na ul. Zlepšovatelů 560/22, 561/24, 562/26
Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 12. 06. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit mandátní smlouvu s vybraným uchazečem na „Výměna svislé hydroizolace na ul. Zlepšovatelů
560/22, 561/24, 562/26 Ostrava-Hrabůvka“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 17. 06. 2014

5211/100
OR

Oznámení občanky určené všem zastupitelům a členům rady.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
oznámení občanky, adresované všem zastupitelům a členům rady ze dne 25. dubna 2014.

5212/100
73P

Jmenování vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
jmenuje
pana Ing. Lubomíra Burdíka,, trvale bytem Dr. Martínka , Ostrava, vedoucím odboru investičního Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, a to s účinností od 1.8.2014
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
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pozdějších předpisů, změnu pracovních vztahů související s tímto usnesením
Termín: 31. 07. 2014
5213/100
74P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předp. a části III. Zásad) - Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených
obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na provedení stavebních prací VZ 55.14
„Vybavení školních kuchyní elektrozařízením škol zřízených obvodem Ostrava-Jih“ dle § 86 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ukládá
Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit potřebné úkony nutné ke zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky VZ 55.14
Termín: 06. 06. 2014

5214/100
OR

Úprava hodin pro veřejnost u poboček České pošty, s.p.
Rada městského obvodu
bere na vědomí
žádosti o úpravu hodin pro veřejnost u těchto poboček České pošty, s.p.:
- Pošta Ostrava 47, Výškovická 550/161 , 700 47 Ostrava 47
ve dnech od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014 dle předloženého návrhu
- Pošta Ostrava 43, Výškovická 118/B, 700 43 Ostrava 43
ve dnech od 4. 8. 2014 do 31. 8. 2014 dle předloženého návrhu
- Pošta Ostrava 43, Výškovická 3085/2, 700 44 Ostrava 44
ve dnech od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014 dle předloženého návrhu
nemá námitek
k úpravě hodin pro veřejnost u výše uvedených poboček pošt
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Tiskové opravy
TO

Pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická - T.O. usn.č. 2893/58 ze dne
1.11.2012
Rada městského obvodu
rozhodla
pronajmout část pozemku parc.č. 740/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 5 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Výškovická, za účelem provozování stávajícího novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 6.000 Kč/rok, paní K. P., IČ: 72562480, bytem Příční , 757 01 Valašské Meziříčí
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