Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

Usnesení
70. schůze rady městského obvodu
konané dne 05.04.2017

čís.

1750/RMOb-Vit/1418/70
1773/RMOb-Vit/1418/70

______________________________
Petr Dlabal

______________________________
Leoš Koláček

starosta

místostarosta

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 05.04.2017
Číslo usnesení

Materiál

1750/RMOb-Vit/1418/70

OVVaK/RMOb/
0046/17
OVVaK/RMOb/
0047/17

1751/RMOb-Vit/1418/70
1752/RMOb-Vit/1418/70
1753/RMOb-Vit/1418/70
1754/RMOb-Vit/1418/70
1755/RMOb-Vit/1418/70
1756/RMOb-Vit/1418/70
1757/RMOb-Vit/1418/70
1758/RMOb-Vit/1418/70

1759/RMOb-Vit/1418/70
1760/RMOb-Vit/1418/70

1761/RMOb-Vit/1418/70
1762/RMOb-Vit/1418/70
1763/RMOb-Vit/1418/70
1764/RMOb-Vit/1418/70
1765/RMOb-Vit/1418/70
1766/RMOb-Vit/1418/70

Název

Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí
rady.
Aktualizace smlouvy o poskytování
pracovnělékařských služeb - MUDr. Marie
Manoušková
OVVaK/RMOb/ Zápis z 18. jednání komise školství a kultury ze dne
0045/17
21. 2. 2017
OVVaK/RMOb/ Zápisy v kronikách za rok 2013, 2014, 2015 a 2016
0048/17
FRaŠ/RMOb/00 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
29/17
vzdělávání
FRaŠ/RMOb/00 Stanovení rozborové komise pro rozbory
27/17
hospodaření příspěvkových organizací
FRaŠ/RMOb/00 Neinvestiční příspěvek a dotace pro ZŠ
28/17
Ostrava-Vítkovice
FRaŠ/RMOb/00 Použití rezervního fondu
32/17
FRaŠ/RMOb/00 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
30/17
práce - Budova ZŠ Halasova 30/709 v
Ostravě-Vítkovicích - klimatizace učeben v
podkroví
FRaŠ/RMOb/00 Finanční dar - L.E.A.D. Parkour, z.s.
26/17
FRaŠ/RMOb/00 Rozpočtové opatření - změna účelu dotace,
33/17
instalace rozvodu ÚT Rudná 56-64, zateplení domu
a výměna oken Mírová 36A a 36B, vrácení
přeplatku služeb spojených s nájmem, přijetí dotace
z MMO za součinnost při monitoringu výsadeb
zeleně, prevence kriminality, prevence kriminality
a kniha
KSDaB/RMOb/ Prodej nepotřebného vyzískaného materiálu
0074/17
KSDaB/RMOb/ Smlouva o odečítací službě rádiových vodoměrů
0073/17
KSDaB/RMOb/ Oprava volného bytu č. 3, Rudná 46
0070/17
VŽPaVH/RMO Zateplení fasády a výměna výplní domu Mírová
b/0005/17
36A,B
VŽPaVH/RMO Zdroj tepla a centrální rozvody ÚT a TUV domů
b/0002/17
Rudná 56 - 64
MaFK/RMOb/0 Pronájem částí pozemků v k.ú.Vítkovice (p.
040/17
Juroško)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
1767/RMOb-Vit/1418/70
1768/RMOb-Vit/1418/70
1769/RMOb-Vit/1418/70
1770/RMOb-Vit/1418/70
1771/RMOb-Vit/1418/70
1772/RMOb-Vit/1418/70
1773/RMOb-Vit/1418/70

Usnesení

MaFK/RMOb/0
001/17
MaFK/RMOb/0
046/17
MaFK/RMOb/0
047/17
MaFK/RMOb/0
049/17

Ukončení NS dohodou a záměr pronájmu pozemku
parc. č. 176/63 v k. ú. Vítkovice (p. Puškel)
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 471/1,
ostatní plocha, k. ú. Vítkovice
Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če – garáže v
k. ú. Zábřeh-VŽ v lokalitě U Cementárny
Ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr
pronájmu části pozemku p. p. č. 519/1 k. ú.
Zábřeh-VŽ
MaFK/RMOb/0 Pozemek parc. č. 195/84 v k. ú. Vítkovice (pí
003/17
Machálková)
KSDaB/RMOb/ Záměr pronájmu - Štramberská 4 - část půdy a
0078/17
střechy
OVVaK/RMOb/ Stanovení celkového počtu zaměstnanců SMO
0050/17
zařazených do ÚMOb Vítkovice a organizační
struktury ÚMOb Vítkovice

Materiály, které byly staženy :
Materiál

Název

KSDaB/RMOb/ Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu - pan
0072/17
Libor Figalla a paní Natálie Figallová
OVVaK/RMOb/0046/17
Zpráva o kontrole plnění úkolů z minulých schůzí rady.
Usnesení číslo: 1750/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění úkolů ze svých minulých schůzí.

OVVaK/RMOb/0047/17
Aktualizace smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb - MUDr. Marie
Manoušková
Usnesení číslo: 1751/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s
předloženým návrhem aktualizované smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb
uzavřené dne 22. 1. 2004 včetně dodatků č. 1/2006 a č. 2/2014 s MUDr. Marií Manouškovou,
se sídlem U Jízdárny 579, 747 64 Velká Polom, ordinace Horymírova 2910/1, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 60044748, a to z důvodu výrazných změn zákonů v platné
legislativě. Aktualizací této smlouvy nedochází ke změně subjektu a nedochází ani ke změně
ceny za poskytované služby. Účinnost aktualizované smlouvy je k 1. 5. 2017;
Vyřizuje:

Jiřina Matějová,
Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
2)

Usnesení

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu aktualizované smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

OVVaK/RMOb/0045/17
Zápis z 18. jednání komise školství a kultury ze dne 21. 2. 2017
Usnesení číslo: 1752/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)
2)
3)

bere na vědomí
zápis z 18. jednání komise školství a kultury ze dne 21. 2. 2017, který tvoří nedílnou součást
tohoto materiálu;
schvaluje
program a rozpočet na akci Stavění májky, konané dne 27. 4. 2017;
ukládá
odboru KSDaB poskytnout součinnost komisi školství a kultury při organizačním zabezpečení
akce “Stavění májky” konané dne 27. 4. 2017 na náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava-Vítkovice.
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru KSDaB

OVVaK/RMOb/0048/17
Zápisy v kronikách za rok 2013, 2014, 2015 a 2016
Usnesení číslo: 1753/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

2)

bere na vědomí
informaci o dokončení nutné revize některých zápisů v kronikách za období 2013, 2014, 2015
a 2016 a přepracování stávajících zápisů kronikářem městského obvodu Mgr. Liborem Pavlem,
kontrolu přepracovaných zápisů provedl starosta MOb Vítkovice Petr Dlabal;
schvaluje
přepracované zápisy v kronikách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice
za období 2013, 2014, 2015 a 2016, zápisy tvoří nedílnou součást tohoto materiálu;
Vyřizuje:

3)

Jiřina Matějová,
Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu zápisů v kronikách dle bodu 2. tohoto usnesení.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

FRaŠ/RMOb/0029/17
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Usnesení číslo: 1754/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

bere na vědomí
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydané ředitelkou příspěvkové
organizace MŠ Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37 dne 17. 3. 2017.
Vyřizuje:

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

FRaŠ/RMOb/0027/17
Stanovení rozborové komise pro rozbory hospodaření příspěvkových organizací
Usnesení číslo: 1755/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

stanovuje
rozborovou komisi za účelem vyhodnocení rozborů hospodaření příspěvkových organizací
zřízených MOb Vítkovice za rok 2016 v tomto složení:
•
Petr Dlabal, starosta
•
Leoš Koláček, místostarosta
•
Bc. Milena Rozkošná, vedoucí odboru FRaŠ
Vyřizuje:

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

FRaŠ/RMOb/0028/17
Neinvestiční příspěvek a dotace pro ZŠ Ostrava-Vítkovice
Usnesení číslo: 1756/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO ve výši 50 tis. Kč přísp. organizací ZŠ
Ostrava - Vítkovice, Šalounova 56 na realizaci projektu “... a za námi stopy II., Relaxační
koutek - aneb pečujeme o své zdraví”;
Vyřizuje:

2)

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

souhlasí
s přijetím dotace od MŠMT z OP VVV ve výši 985 028 Kč příspěvkovou organizací Základní
škola Ostrava - Vítkovice, Šalounova 56 na realizaci projektu “Učíme se pro naše děti”.
Vyřizuje:

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

FRaŠ/RMOb/0032/17
Použití rezervního fondu
Usnesení číslo: 1757/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s úhradou nákladů na úpravu zahrady MŠ P. Velikého ve výši 116 tis. Kč z rezervního fondu
příspěvkové organizace MŠ Ostrava-Vítkovice, P. Velikého 37.
Vyřizuje:

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

FRaŠ/RMOb/0030/17
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - Budova ZŠ Halasova
30/709 v Ostravě-Vítkovicích - klimatizace učeben v podkroví
Usnesení číslo: 1758/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu na stavební práce na provedení
díla ”Budova ZŠ Halasova 30/709 v Ostravě-Vítkovicích - klimatizace učeben v podkroví” se
zhotovitelem TEMEX, spol. s r.o. se sídlem Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ:
42767873, DIČ: CZ42767873, zapsanou v OR KS v Ostravě oddíl C vložka 2258, za
nabídkovou cenu 1 121 684,52 Kč vč. DPH;
Vyřizuje:

2)

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 1. tohoto usnesení.

FRaŠ/RMOb/0026/17
Finanční dar - L.E.A.D. Parkour, z.s.
Usnesení číslo: 1759/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč spolku L.E.A.D. Parkour, z.s. , IČ: 03531244,
Hliník 240/30, Bochoř na chod spolku v roce 2017;
Vyřizuje:

2)
3)

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu darovací smlouvy dle tohoto usnesení;
schvaluje
rozpočtové opatření na poskytnutí finančního daru
zvýší se financování
pol. 8115
ORJ 41
o 5 tis. Kč
zvýší se běžné výdaje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu

Usnesení

§ 3419

pol. 5222

ORJ 41

o 5 tis. Kč

Vyřizuje:

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

FRaŠ/RMOb/0033/17
Rozpočtové opatření - změna účelu dotace, instalace rozvodu ÚT Rudná 56-64,
zateplení domu a výměna oken Mírová 36A a 36B, vrácení přeplatku služeb spojených
s nájmem, přijetí dotace z MMO za součinnost při monitoringu výsadeb zeleně,
prevence kriminality, prevence kriminality a kniha
Usnesení číslo: 1760/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

schvaluje
rozpočtové opatření na změnu účelu dotace na zeleň na dotaci neúčelovou
změna v oblasti převodů mezi st. městy a jejich obvody
§ 6330 pol. 4137 UZ 94 ORG 507
ORJ 41 - 3.002 tis. Kč
§ 6330 pol. 4137
ORG 507
ORJ 41 +3.002 tis. Kč
změna v oblasti výdajů
§ 3745 pol. 5169 UZ 94
ORJ 10 - 3.002 tis. Kč
§ 3745 pol. 5169
ORJ 10 +3.002 tis. Kč
Vyřizuje:

2)

schvaluje
rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků na:
• instalaci rozvodu ÚT ul. Rudná 56-64
• zateplení domu a výměnu oken Mírová 36a a 36b
• vrácení přeplatku z vyúčtování služeb spojených s nájmem
sníží se výdaje
§ 3612
pol. 6121
ORJ 39
o 8.400 tis. Kč
§ 6409
pol. 5909
ORJ 39
o
50 tis. Kč
zvýší se výdaje
§ 3612
pol. 6121
ORJ 40
ORG 115
o 5.400 tis. Kč
§ 3612
pol. 6121
ORJ 40
ORG 119
o 3.000 tis. Kč
§ 6409
pol. 5909
ORJ 10
o
50 tis. Kč
Vyřizuje:

3)

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

schvaluje
rozpočtové opatření na přijetí dotace z MMO za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu
výsadeb zeleně projektů “Izolační zeleň města Ostrava”
zvýší se převody mezi st. městy a měst. obvody - příjmy
§ 6330
pol. 4137
UZ 3637 ORJ 41 ORG 507
o 7 tis. Kč
zvýší se běžné výdaje
§ 6171
pol. 5011
UZ 3637 ORJ 19
o 7 tis. Kč
Vyřizuje:

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
4)

schvaluje
rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků na prevenci kriminality
sníží se běžné výdaje
§ 6171
pol. 5169 ORJ 19
20. tis. Kč
zvýší se běžné výdaje
§ 5399
pol. 5169
ORJ 19
20 tis. Kč
Vyřizuje:

5)

Usnesení

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

schvaluje
rozpočtové opatření na navýšení finančních prostředků na prevenci kriminality a nákup knih
zvýší se financování
pol. 8115
ORJ 41
o 426 tis. Kč
zvýší se běžné výdaje
§ 5399
pol. 5169
ORJ 19
o 360 tis. Kč
§ 6171
pol. 5136
ORJ 19
o 66 tis. Kč
Vyřizuje:

Bc. Milena Rozkošná,
Vedoucí odboru financí, rozpočtu a školství

KSDaB/RMOb/0074/17
Prodej nepotřebného vyzískaného materiálu
Usnesení číslo: 1761/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)
2)

bere na vědomí
• žádost paní XXXXXXX XXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX ze dne 28.3.2017 o odkoupení dlažby;
rozhodla
prodat nepotřebný materiál:
• paní XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 50 ks dlažby o velikosti 30 x 30 cm za
4,00 Kč/ks vč. DPH;
Vyřizuje:

3)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru KSDaB

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení.

KSDaB/RMOb/0073/17
Smlouva o odečítací službě rádiových vodoměrů
Usnesení číslo: 1762/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
uzavřít „Smlouvu o odečítací službě” rádiových vodoměrů v určených domech bytového fondu
svěřeném MOb Vítkovice s dodavatelem Techem, spol. s.r.o., se sídlem Služeb 5, 108 00,
Praha 10, IČO:49684370, DIČ:CZ49684370, zapsaném u Městského soudu Praha, oddíl C,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rada městského obvodu

Usnesení

vložka 23339, za nabídkovou cenu 20,- Kč bez DPH/odečet 1 ks, na dobu neurčitou;
Vyřizuje:
2)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru KSDaB

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o odečítací službě.

KSDaB/RMOb/0070/17
Oprava volného bytu č. 3, Rudná 46
Usnesení číslo: 1763/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
na základě předložených nabídek zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve
volném bytě č. 3 v bytovém domě nacházejícím se v objektu č.pop.790 stojícím na pozemku č.
parc. 243/11, k.ú. Vítkovice na ul. Rudná 46 v Ostravě Vítkovicích na akci „ Oprava bytu č. 3
na ul. Rudná 46 v Ostravě-Vítkovicích” zhotoviteli firmě BERNOLD s.r.o., Ocelářská 240/23,
703 00, Ostrava-Vítkovice, IČO:26878496, DIČ:CZ26878496, zapsané u KS Ostrava, oddíl C,
vložka 41110, za nabídkovou cenu 637 644,72 Kč vč. DPH;
Vyřizuje:

2)

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru KSDaB

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o dílo dle tohoto usnesení.

VŽPaVH/RMOb/0005/17
Zateplení fasády a výměna výplní domu Mírová 36A,B
Usnesení číslo: 1764/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
zadat na základě výsledků výběrového řízení realizaci VZMR na stavební práce pro akci
“Zateplení fasády a výměna výplní domu Mírová 36A,B, Ostrava - Vítkovice” ve výši
3,323.349,74 Kč s DPH zhotoviteli KAVIS spol. s r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 47667664, DIČ: CZ47667664, zaps. u KS Ostrava, odd. C, vl. 4968;
Vyřizuje:

2)

Jan Kubík,
Vedoucí odboru výstavby, ŽP a vodního hospodářství

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o dílo dle tohoto usnesení.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

VŽPaVH/RMOb/0002/17
Zdroj tepla a centrální rozvody ÚT a TUV domů Rudná 56 - 64
Usnesení číslo: 1765/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
zadat na základě výsledků výběrového řízení realizaci VZMR na stavební práce pro akci
“Zdroj tepla a centrální rozvody ÚT a TUV domů Rudná 56 - 64, Ostrava - Vítkovice” ve výši
4,445.676,-- Kč s DPH zhotoviteli BERNOLD s.r.o., Ocelářská 240/23, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČO: 26878496, DIČ: CZ26878496, zaps. u KS Ostrava, odd. C, vl. 41110;
Vyřizuje:

2)

Jan Kubík,
Vedoucí odboru výstavby, ŽP a vodního hospodářství

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu smlouvy o dílo dle tohoto usnesení.

MaFK/RMOb/0040/17
Pronájem částí pozemků v k.ú.Vítkovice (p. Juroško)
Usnesení číslo: 1766/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
pronajmout níže uvedené části pozemků p. XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,
bytem Ocelářská XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastníku nemovité
věci - jednotky č. 611/4 na pozemku parc. č. 223/5, zastavěná plocha a nádvoří, a
spoluvlastnickému id. 839/3503 podílu na společných částech domu - budově č. p. 611 na
pozemku parc. č. 223/5, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, na arese
Meziuliční 7, Ostrava-Vítkovice:
a. část pozemku parc. č. 223/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 58,50 m2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě.
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné ve
výši 45,00 Kč/m2/rok.
b. část pozemku parc. č. 223/12, zahrada, o výměře 141,90 m2, k. ú. Vítkovice, obec
Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě.
Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou, se tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve
výši 6,00 Kč/m2/rok;
Vyřizuje:

2)

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu nájemních smluv dle tohoto usnesení.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

MaFK/RMOb/0001/17
Ukončení NS dohodou a záměr pronájmu pozemku parc. č. 176/63 v k. ú. Vítkovice (p.
Puškel)
Usnesení číslo: 1767/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 8510703381 ze dne 24.03.2010, včetně dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě č. 8510703381 ze dne 10.03.2014, na pronájem pozemku parc. č. 176/63,
zast. pl. a nádvoří, o výměře 22,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, uzavřené s nájemcem
panem XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XX XX
XXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX, a to dohodou k 31.05.2017;
Vyřizuje:

2)

rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc. č. 176/63, zast. pl. a nádvoří, o výměře 22,00 m 2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava;
Vyřizuje:

3)

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

ukládá
odboru majetkovému a finanční kontroly a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury
tento záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

MaFK/RMOb/0046/17
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 471/1, ostatní plocha, k. ú. Vítkovice
Usnesení číslo: 1768/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 471/1, ostatní plocha, o výměře 24,00 m2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za účelem zřízení dočasné
stavby pro poskytování prodeje a služeb - sezónní restaurační zahrádky, a to na dobu určitou
od 04.05.2017 do 30.09.2017;
Vyřizuje:

2)

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

ukládá
odboru majetkovému a finanční kontroly a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury
tento záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce;

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

MaFK/RMOb/0047/17
Koupě nemovité věci - budovy bez čp/če – garáže v k. ú. Zábřeh-VŽ v lokalitě U
Cementárny
Usnesení číslo: 1769/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice rozhodnout o koupi nemovité věci - budovy bez čp/če
- garáže stojící na pozemku parc. č. st. 3832, zast.pl. v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část
obce Vítkovice, od fyzické osoby pana XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, nar.
XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX
XX
XX
XXXXX
XX
XX
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX
za sjednanou kupní cenu 65.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od právní
moci rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva.
Vyřizuje:

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

MaFK/RMOb/0049/17
Ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr pronájmu části pozemku p. p. č. 519/1 k.
ú. Zábřeh-VŽ
Usnesení číslo: 1770/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 8600701959 ze dne 27.10.2003, včetně dodatku č. 1 k
nájemní smlouvě č. 8600701959 ze dne 22.04.2009, na pronájem části pozemku p. p. č. 519/1,
ostatní plocha, o výměře 3,50 m2, k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice,
uzavřené s nájemcem panem XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX
XX XX XXXX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, a to
dohodou k 30.04.2017;
Vyřizuje:

2)

rozhodla
o záměru pronajmout část pozemku p. p. č. 519/1, ostatní plocha, o výměře 3,50 m2, k. ú.
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, dle zákresu ve snímku katastrální mapy
(předložená příloha č. 1);
Vyřizuje:

3)

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

ukládá
odboru majetkovému a finanční kontroly a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury
tento záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Usnesení

MaFK/RMOb/0003/17
Pozemek parc. č. 195/84 v k. ú. Vítkovice (pí Machálková)
Usnesení číslo: 1771/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)
2)

bere na vědomí
převod nemovité věci - budovy bez čp/če - garáže stojící na pozemku parc. č. 195/84, zast. pl. a
nádvoří, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava;
doporučuje
Zastupitelstvu MOb Vítkovice vzdát se práva a nepodat žalobu ve věci uplatnění relativní
neplatnosti proti převodu vlastnictví ke shora uvedené nemovité věci;
Vyřizuje:

3)

souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy č. 8510701711 ze dne 29.07.2002, včetně dodatku č. 1 k
smlouvě č. 8510701711 o nájmu pozemku ze dne 12.03.2008 a dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě č. 8510701711 ze dne 23.09.2013, na pronájem pozemku parc. č. 195/84, zast. pl. a
nádvoří, o výměře 18,00 m2, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, uzavřené s paní XXXX
XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXX XX XX XXXXX XX XX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX, a to dohodou k 30.04.2017;
Vyřizuje:

4)

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

rozhodla
o záměru pronajmout pozemek parc. č. 195/84, zast. pl. a nádvoří, o výměře 18,00 m2, k. ú.
Vítkovice, obec Ostrava;
Vyřizuje:

5)

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

Ing. Robert Šimek,
Vedoucí odboru majetkového a finanční kontroly

ukládá
odboru majetkovému a finanční kontroly a odboru organizačnímu, vnitřních věcí a kultury
tento záměr zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce;

KSDaB/RMOb/0078/17
Záměr pronájmu - Štramberská 4 - část půdy a střechy
Usnesení číslo: 1772/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)

rozhodla
o záměru pronájmu na dobu určitou 5 let:
•
část půdy a část střechy v budově č.p. 829, stojící na pozemku parc.č. 936/14, zast. pl. a
nádvoří, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, Štramberská 4, pro účely anténního systému;
Vyřizuje:

Mgr. Svatava Köhlerová,
Vedoucí odboru KSDaB

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 13

Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
rada městského obvodu
2)

Usnesení

ukládá
odboru KSDaB a odboru OVVaK zveřejnit záměr pronájmu dle zásad zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění.

OVVaK/RMOb/0050/17
Stanovení celkového počtu zaměstnanců SMO zařazených do ÚMOb Vítkovice a
organizační struktury ÚMOb Vítkovice
Usnesení číslo: 1773/RMOb-Vit/1418/70
Rada městského obvodu Vítkovice

1)
2)

3)

rozhodla
o změně organizační struktury ke dni 1.5.2017 dle předloženého návrhu;
stanoví
a/
s účinností od 1.5.2017 celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města
Ostravy v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Vítkovice na 74,
b/
s účinností od 1.5.2017 celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města
Ostravy v pracovním poměru zařazených do Úřadu městského obvodu Vítkovice na dohodu o
činnosti na 5;
ukládá
tajemnici ÚMOb Vítkovice zajistit úkony související s uvedenou změnou dle předloženého
návrhu.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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