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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Usnesení

 
 

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 09.04.2019

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0422/RMOb-Sle/1822/11 PRAV/
RMOb/13.0002/19

Uzavření smlouvy o realizaci odborné praxe
žáka Bezpečnostně právní akademie Ostrava,
s.r.o., střední škola

0423/RMOb-Sle/1822/11 PRAV/
RMOb/13.0003/19

Koncepce rozvoje proseniorské politiky
městského obvodu Slezská Ostrava na období
roku 2019-2022

0424/RMOb-Sle/1822/11 ÚPaSŘ/
RMOb/3.0021/19

Stavební záměr: rekonstrukce plynovodu
"REKO MS Ostrava - Bukovanského + 5"

0425/RMOb-Sle/1822/11 ÚPaSŘ/
RMOb/3.0022/19

Stavební záměr: "Obchodní zázemí ATK"
na pozemku parc. č. 339/3; 339/4; 508 v
katastrálním území Muglinov

0426/RMOb-Sle/1822/11 TSB/
RMOb/1.0018/19

Plán výcviku Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Heřmanice - výcvik jednotky v
uzavřených prostorách objektu areálu Dolu
Heřmanice

0427/RMOb-Sle/1822/11 TSB/
RMOb/1.0019/19

Dohoda o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů (JSDH) městského obvodu
Slezská Ostrava, jednotka Heřmanice

0428/RMOb-Sle/1822/11 TSB/
RMOb/1.0020/19

Dohoda o změně obsahu závazku v rámci
veřejné zakázky na stavební práce "Úprava
sportovního hřiště - ZŠ Pěší"

0429/RMOb-Sle/1822/11 DaŽP/
RMOb/5.0016/19

Povolení připojení nemovité věci k místní
komunikaci na ul. Zemanská v obci Ostrava, k.ú.
Muglinov

0430/RMOb-Sle/1822/11 DaŽP/
RMOb/5.0017/19

Udělení plné moci pro zpracování projektové
dokumentace pod názvem "Rozšíření vozovky
ul. Olbrachtova na parkovací místa, úsek M. D.
Rettigové - Mahenova"

0431/RMOb-Sle/1822/11 DaŽP/
RMOb/5.0020/19

Kácení dřevin na pohřebišti Slezská Ostrava
(ústřední hřbitov) v obci Ostrava, k.ú. Slezská
Ostrava

0432/RMOb-Sle/1822/11 DaŽP/
RMOb/5.0021/19

Povolení připojení nemovitých věcí k místní
komunikaci na ul. Keltičkova v obci Ostrava,
k.ú. Slezská Ostrava

0433/RMOb-Sle/1822/11 DaŽP/
RMOb/5.0022/19

Odchylný postup od Směrnice č. 1/2019 pro
zadávání veřejných zakázek v podmínkách
městského obvodu Slezská Ostrava a uzavření
smlouvy o dílo "Pasportizace chodníků
městského obvodu Slezská Ostrava"

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

Usnesení

0434/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0029/19

Odpis pohledávky

0435/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0037/19

Odpis pohledávek

0436/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0038/19

Odpis pohledávek za zemřelými

0437/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0040/19

Přijetí peněžitého daru na pořádání akce Den
Slezské - ArcelorMittal Ostrava a.s.

0438/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0041/19

Pozůstalost

0439/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0042/19

Dohoda o plnění dluhu ve splátkách s uznáním
dluhu

0440/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0044/19

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
- zastupitelstvo

0441/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0045/19

Odpis drobného dlouhodobého hmotného
majetku a předmětů operativní evidence

0442/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0046/19

Účetní závěrka městského obvodu Slezská
Ostrava za rok 2018

0443/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0047/19

Rozpočtová opatření - rozdělení přebytku za rok
2018

0444/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0048/19

Zpráva o hospodaření městského obvodu
Slezská Ostrava za rok 2018- závěrečný účet

0445/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0049/19

Rozpočtová opatření

0446/RMOb-Sle/1822/11 FaR/
RMOb/9.0050/19

Žaloba z užívání bytu

0447/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0022/19

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací MOb Slezská Ostrava - duben 2019

0448/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0026/19

Žádost o souhlas s uzavřením dohody o
provedení práce - Mateřská škola Slezská
Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace

0449/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0027/19

Žádost o souhlas s umístěním fotografického
aparátu společností QQ studio Ostrava s.r.o.
v MŠ Komerční - odloučené pracoviště
Jaklovecká (duben 2019)

0450/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0028/19

Změna zapsaných údajů v rejstříku škol a
školských zařízení Mateřské školy Slezská
Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace
(duben 2019)

0451/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0029/19

Oslavy 74. výročí osvobození Ostravy - duben
2019

0452/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0030/19

Udělení plné moci pro zpracování projektové
dokumentace s názvem "Rozšíření kapacity ZŠ
Bohumínská 1082, k. ú. Slezská Ostrava" (duben
2019)

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

Usnesení

0453/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0031/19

Souhlas se zapojením a s přijetím dotace z
rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách z prostředků
OP PMP v Moravskoslezském kraji III" (duben
2019)

0454/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0033/19

Převod majetku mezi mateřskými a základními
školami městského obvodu Slezská Ostrava a
vyřazení majetku z evidence - MŠ Bohumínská
(duben 2019)

0455/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0035/19

Návrh na jmenování ředitele/ky Základní školy
Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace
(duben 2019)

0456/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0036/19

Přerušení činnosti školních družin při základních
školách v období velikonočních prázdnin 2019
(duben 2019)

0457/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0037/19

Smlouva o spolupráci na výstavě - duben 2019

0458/RMOb-Sle/1822/11 ŠaK/
RMOb/10.0040/19

Zřízení příspěvkové organizace městského
obvodu Slezská Ostrava - duben 2019 - ZŠ
Škrobálkova

0459/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0029/19

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 19.1.2019
do 15.3.2019

0460/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0031/19

Nominace do Výboru městských částí a
městských obvodů Svazu měst a obcí České
republiky

0461/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0033/19

Organizační řád Úřadu městského obvodu
Slezská Ostrava

0462/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0034/19

Návrh změny organizační struktury

0463/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0035/19

Návrh k uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu pod názvem „Dočasný
nájem požadovaného počtu PC sestav k
vybavení okrskových volebních komisí pro
zabezpečení sčítání hlasů při volbách do
Evropského parlamentu", které se uskuteční ve
dnech 24. a 25. 05. 2019

0464/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0036/19

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů
v samostatné působnosti starostovi - změna
usnesení, svěření rozhodování v samostatné
působnosti

0465/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0037/19

Návrh na stanovení celkového počtu
zaměstnanců zařazených do Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava

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

Usnesení

0466/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0705/18

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemky,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "16010-046459 Ostrava-Heřmanice, ul.
Vrbická obnova (ČEZ)" v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava - Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.

0467/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0175/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Ostrava-Koblov 667/1, NN" v k.ú.
Koblov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.

0468/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0177/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Novostavba modulárního objektu
společnosti LIMINA PARK s.r.o." v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava

0469/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0178/19

Projednání žádostí o kompenzaci nákladů
vynaložených na výměnu oken/o slevu z
nájemného

0470/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0179/19

Nájmy pozemků pod stavbami řadových
patrových garáží v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0471/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0180/19

Nájem pozemku pod stavbou řadové garáže v
k.ú. Muglinov, obec Ostrava

0472/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0186/19

Projednání uzavření dohody o změně obsahu
závazku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu,
o právu vstupu a vjezdu, o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene - služebnosti - Český
kynologický svaz ZKO Ostrava Muglinov - 537

0473/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0187/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Ostrava-Heřmanice 337/55, příp.
NNk" v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - ČEZ
Distribuce, a.s.

0474/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0188/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,
Budoucí věcná břemena - služebnosti v rámci
projektu "Novostavba rodinného domu na
parc.č. 521, 522, k.ú. Koblov" v k.ú. Koblov,
obec Ostrava

0475/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0190/19

Změna bodu usnesení - Souhlas s umístěním
stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a
vjezdu na pozemky, Budoucí věcné břemeno -

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

Usnesení

služebnost v rámci projektu "Optické připojení
objektů Čtyřlístku - lokalita Hrušov" v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava - OVANET a.s.

0476/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0191/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Přípojka pitné vody" v k.ú. Heřmanice,
obec Ostrava

0477/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0192/19

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava, projekt "Vodovodní
přípojka pro rodinný dům k.ú. Hrušov, ul.
Vývozní č.p. 540/37, parc.č. 1233/27"

0478/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0193/19

Záměr prodeje pozemků a podílů na stavbách -
ulice Na Baranovci v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0479/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0194/19

Zřízení věcného břemene - služebnosti, projekt
"Ostrava-Kunčičky, B of B cars, NN" v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.

0480/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0195/19

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú.
Koblov, obec Ostrava (ul. Antošovická) -
Moravskoslezský kraj

0481/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0196/19

Ukončení nájmů pozemků pod stavbami
řadových garáží + záměry nájmů pozemků
pod stavbami řadových garáží - MOb Slezská
Ostrava

0482/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0197/19

Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin
a souhlas se vstupem na pozemek za účelem
kácení dřevin - k.ú. Muglinov, obec Ostrava -
ČEZ Distribuce, a.s.

0483/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0198/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemky,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Ostrava - Muglinov 114/108, NNk" v
k.ú. Muglinov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce,
a.s.

0484/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0199/19

Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.č.
1872/1, p.č. 1872/4 a p.č. 1872/5 v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava

0485/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0200/19

Souhlas s umístěním staveb, Právo provést
stavby, Právo vstupu a vjezdu na pozemky,
Budoucí věcná břemena - služebnosti v rámci
projektů "Úprava křižovatky ul. Orlovská -
Betonářská" a "Hrušov Logistics Centre" v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava - H-Zone, s.r.o.

0486/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0201/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,

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

Usnesení

Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Slezská Ostrava 5026, příp. NNk"
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - ČEZ
Distribuce, a.s.

0487/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0202/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Slezská Ostrava, Bohumínská 67 NN"
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - ČEZ
Distribuce, a.s.

0488/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0204/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemky,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci
projektu "Ostrava - Muglinov 231/14, přip.
NNk" v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - ČEZ
Distribuce, a.s.

0489/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0207/19

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést
stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek,
Budoucí věcné břemeno - služebnost v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0490/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0210/19

Souhlas vlastníka sousedního pozemku, Právo
provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemky, Budoucí věcná břemena - služebnosti
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0491/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0214/19

Záměr nájmu částí pozemku p.č. 1212/1 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0492/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0215/19

Zrušení bodů 3 a 4 usnesení č. 0356/RMOb-
Sle/1822/9 ze dne 5.3.2019 + projednání
smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou

0493/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0216/19

Projednání ukončení nájmu bytu výpovědí/
dohodou

0494/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0217/19

Projednání žádosti o uzavření smlouvy o nájmu
bytu

0495/RMOb-Sle/1822/11 MS/
RMOb/4.0221/19

Projednání "Závazného sdělení k navazujícímu
projektu sociálního bydlení"

0496/RMOb-Sle/1822/11 VV/
RMOb/8.0039/19

Termín mimořádné schůze Rady městského
obvodu Slezská Ostrava

 

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

Strana 7/72



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Usnesení

 
(zn. předkl.)

PRAV/RMOb/13.0002/19
Uzavření smlouvy o realizaci odborné praxe žáka Bezpečnostně právní akademie
Ostrava, s.r.o., střední škola
 
Usnesení číslo: 0422/RMOb-Sle/1822/11

170

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o uzavření smlouvy o realizaci odborné praxe pana XXXXXXXX XXXXXXX, žáka 3. ročníku

oboru Veřejnosprávní činnost, s Bezpečnostně právní akademií Ostrava, s.r.o., střední škola, se
sídlem Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice, IČO: 253 70 294, dle důvodové zprávy
a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: JUDr. Jana Pastrňáková, T: 22.04.2019

vedoucí odboru právního
 

(zn. předkl.)
PRAV/RMOb/13.0003/19
Koncepce rozvoje proseniorské politiky městského obvodu Slezská Ostrava na
období roku 2019-2022
 
Usnesení číslo: 0423/RMOb-Sle/1822/11

150

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 koncepci rozvoje proseniorské politiky městského obvodu Slezská Ostrava na období roku

2019-2022
 

Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Matýsek,
vedoucí odboru sociálních věcí

3) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava schválit koncepci rozvoje proseniorské

politiky městského obvodu Slezská Ostrava na období roku 2019-2022
 
 

(zn. předkl.)
ÚPaSŘ/RMOb/3.0021/19
Stavební záměr: rekonstrukce plynovodu "REKO MS Ostrava - Bukovanského + 5"
 
Usnesení číslo: 0424/RMOb-Sle/1822/11

120

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 realizaci záměru stavby rekonstrukce plynovodu pod názvem "REKO MS Ostrava -

Bukovanského + 5" dle příloh a důvodové zprávy předkládaného materiálu
 
 

(zn. předkl.)
ÚPaSŘ/RMOb/3.0022/19 120

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

Usnesení

Stavební záměr: "Obchodní zázemí ATK" na pozemku parc. č. 339/3; 339/4; 508 v
katastrálním území Muglinov
 
Usnesení číslo: 0425/RMOb-Sle/1822/11
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 realizaci záměru stavby pod názvem "Obchodní zázemí ATK", dle příloh a důvodové zprávy

předloženého materiálu
 
 

(zn. předkl.)
TSB/RMOb/1.0018/19
Plán výcviku Jednotky sboru dobrovolných hasičů Heřmanice - výcvik jednotky v
uzavřených prostorách objektu areálu Dolu Heřmanice
 
Usnesení číslo: 0426/RMOb-Sle/1822/11

150

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 plán cvičení s odbornou přípravou - taktickým cvičením Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Heřmanice v objektu bývalé pošty v areálu Důl Heřmanice, ul. Orlovská 753, Ostrava-
Heřmanice, v měsíci dubnu 2019, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Robert Wildner, T: 19.04.2019

vedoucí odboru technické správy budov
 

(zn. předkl.)
TSB/RMOb/1.0019/19
Dohoda o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) městského obvodu
Slezská Ostrava, jednotka Heřmanice
 
Usnesení číslo: 0427/RMOb-Sle/1822/11

150

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 uzavřít dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) městského obvodu

Slezská Ostrava, jednotka Heřmanice, s panem XXXXXXXXXX XXXXXXX, ročník
XXXX, dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Robert Wildner, T: 19.04.2019

vedoucí odboru technické správy budov
 

(zn. předkl.)
TSB/RMOb/1.0020/19
Dohoda o změně obsahu závazku v rámci veřejné zakázky na stavební práce "Úprava
sportovního hřiště - ZŠ Pěší"
 
Usnesení číslo: 0428/RMOb-Sle/1822/11

150

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla

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

Usnesení

 uzavřít dohodu o změně obsahu závazku č.1 ke smlouvě o dílo č. TSB/0660/18-SD ze dne
26.7.2018 na realizaci díla "Úprava sportovního hřiště - ZŠ Pěší", s obchodní společností
HYDOR s.r.o., se sídlem Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25818457, kterým
se cena díla zvýší o rozdíl v hodnotě mezi dodatečnými stavebními pracemi a méněpracemi v
částce 384.407,- Kč bez DPH a změní se předmět a doba plnění, dle důvodové zprávy a příloh
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Robert Wildner, T: 23.04.2019

vedoucí odboru technické správy budov
 

(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0016/19
Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci na ul. Zemanská v obci Ostrava,
k.ú. Muglinov
 
Usnesení číslo: 0429/RMOb-Sle/1822/11

140

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s připojením nemovité věci, a to pozemku p.č. 23/5 v obci Ostrava, k.ú. Muglinov, k místní

komunikaci ul. Zemanská, MK III. tř., č. 378c, na pozemku p.č. 24/5 v obci Ostrava, k.ú.
Muglinov, dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dle
důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: 17.04.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 

(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0017/19
Udělení plné moci pro zpracování projektové dokumentace pod názvem "Rozšíření
vozovky ul. Olbrachtova na parkovací místa, úsek M. D. Rettigové - Mahenova"
 
Usnesení číslo: 0430/RMOb-Sle/1822/11

140

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 uzavřít dohodu o plné moci se zmocněncem panem XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX

XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX dle bodu 2
tohoto usnesení;

 
2) rozhodla
 udělit plnou moc zmocněnci panu XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX k zastupování statutárního města
Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava v jednání se třetími osobami, zejména účastníky
řízení, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, a to ve věci projednání
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební
povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně zajištění stanovisek dotčených
orgánů a správců sítí, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně
jiných úředních povolení s nabytím právní moci pro investiční záměr stavby pod názvem

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

Usnesení

"Rozšíření vozovky ul. Olbrachtova na parkovací místa, úsek M. D. Rettigové - Mahenova", k.ú.
Slezská Ostrava.
Plná moc se uděluje do doby předání všech dokončených dokumentací, rozhodnutí a povolení v
souladu s objednávkou č. DaŽP/91/19 vystavenou dne 11. 3. 2019.
Zmocněnec má právo jednat samostatně.

 
Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: 30.04.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 

(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0020/19
Kácení dřevin na pohřebišti Slezská Ostrava (ústřední hřbitov) v obci Ostrava, k.ú.
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0431/RMOb-Sle/1822/11

140

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s kácením vzrostlých dřevin na pozemku statutárního města Ostravy, svěřeném městskému

obvodu Slezská Ostrava, a to na pozemku p.č. 202/1 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, dle
důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: 30.04.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 

(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0021/19
Povolení připojení nemovitých věcí k místní komunikaci na ul. Keltičkova v obci
Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0432/RMOb-Sle/1822/11

140

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s připojením nemovitých věcí, a to pozemků p.č. 6, 7, 8, 9, 12/1, 12/3, 13/1, 13/2, 14/1 a

14/2 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, k místní komunikaci ul. Keltičkova, MK III. tř., č.
99c, na pozemku p.č. 1043/1 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, dle § 10 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh předloženého
materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: 17.04.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 

(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0022/19
Odchylný postup od Směrnice č. 1/2019 pro zadávání veřejných zakázek v
podmínkách městského obvodu Slezská Ostrava a uzavření smlouvy o dílo
"Pasportizace chodníků městského obvodu Slezská Ostrava"
 
Usnesení číslo: 0433/RMOb-Sle/1822/11

140

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

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

Usnesení

1) rozhodla
 a) o odchylném postupu od Směrnice č. 1/2019 pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách

městského obvodu Slezská Ostrava, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu,

b) o uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem
"Pasportizace chodníků městského obvodu Slezská Ostrava" se zhotovitelem XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

 
Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: 30.04.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 

(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0029/19
Odpis pohledávky
 
Usnesení číslo: 0434/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava:

odepsat část pohledávky, a to konkrétně pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty
za nedodržení sjednaného termínu ukončení a předání díla "Kanalizace splaškových vod a
odvodnění komunikací Ostrava - Kunčice, osada Žabinec, za:

panem Ing. Otakarem Hubálkem, IČO 15450651, se sídlem Maroldova 2987/1, 702 00 Ostrava
- Moravská Ostrava ve výši 4.293.328,56 Kč;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 17.04.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0037/19
Odpis pohledávek
 
Usnesení číslo: 0435/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 odepsat pohledávku za:

a) panem XXXXX XXXXXXXXXX, narozeným v roce XXXX, přičemž se jedná o dluh z titulu
bezdůvodného obohacení (náhrada ve výši sjednaného nájemného a náklady za služby spojené
s užíváním bytu) na adrese XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX,
ve výši 1.850,- Kč;

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

Usnesení

b) paní XXXXXX XXXXXXXX, narozenou v roce XXXX, přičemž se jedná o dluh z vyúčtování
služeb spojených s užíváním bytu na adrese XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X
XXXXXXXXX ve výši 389,- Kč;

c) paní XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXX, posledně bytem
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX která zemřela
dne 25.10.2018. Pohledávka vznikla na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši
120,- Kč a nákladech řízení ve výši 1.100,- Kč;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0038/19
Odpis pohledávek za zemřelými
 
Usnesení číslo: 0436/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

odepsat pohledávky za zemřelými, a to konkrétně za:

a) paní XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXX posledně bytem
Jeremenkova 954/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, která zemřela dne 02.07.2018. Pohledávka
vznikla na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši 31.774,20 Kč a nákladech
řízení ve výši 1.060,- Kč;

b) panem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXX posledně bytem
Olešní 601/11, 712 00 Ostrava - Hrušov, který zemřel dne 12.08.2018. Pohledávka vznikla na
nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši 158.802,- Kč a nákladech řízení ve výši
8.110,- Kč;

dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 17.04.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0040/19
Přijetí peněžitého daru na pořádání akce Den Slezské - ArcelorMittal Ostrava a.s.
 
Usnesení číslo: 0437/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla

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

Usnesení

 přijmout peněžitý dar ve výši 230.000,- Kč od obchodní společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.,
se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 451 93 258,

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.05.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0041/19
Pozůstalost
 
Usnesení číslo: 0438/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 přípis notářky Mgr. Hany Parobkové ze dne 15. 3. 2019, sp. zn. XX X XXXXXXXXX, XX

XXXXXX, ve věci pozůstalosti po zůstaviteli XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar.  dne XX
XXX XXXX, naposledy bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X
XXXXXXXX, zemřelém dne XX XXX XXXX, kterým notářka navrhuje přijetí majetku
nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelem,

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 o budoucím přijetí majetku nepatrné hodnoty zanechaného zůstavitelem, a to:

- hotovosti ve výši 3.208,- Kč a 4.923,- Kč,
- bezcenných osobních věcí,
- hotovosti na účtu opatrovníka ve výši 27.580,- Kč,

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 28.06.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová, T: 28.06.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
 

(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0042/19
Dohoda o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu
 
Usnesení číslo: 0439/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednala
 žádost paní XXXXXX XXXXXXXX, narozené v roce XXXX, bytem XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX, o splátkový kalendář ke splnění

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

Usnesení

dluhu vzniklého nezaplacením poskytnuté sociální služby v azylovém domě Na Liščině 2,
Ostrava – Hrušov; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodla
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXXXX XXXXXXXXX,

narozenou v roce XXXX, bytem XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXX
X XXXXXXXXX XXXX, týkající se dluhu vzniklého nezaplacením poskytnuté sociální služby
v azylovém domě Na Liščině 2, Ostrava – Hrušov, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu,
dle důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0044/19
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu - zastupitelstvo
 
Usnesení číslo: 0440/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

poskytnout dotace z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům dle návrhů uvedených
v příloze č. 1 předloženého materiálu

a

uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu, ve znění návrhů uvedených v příloze č. 1 předloženého
materiálu, s žadateli dle tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 10.05.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0045/19
Odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku a předmětů operativní evidence
 
Usnesení číslo: 0441/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o neupotřebitelnosti, odpisu a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku a předmětů

operativní evidence dle návrhu, který tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu, a dle důvodové
zprávy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.05.2019

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

Usnesení

vedoucí odboru financí a rozpočtu
2) stanovuje
 pro likvidaci neupotřebitelného drobného dlouhodobého hmotného majetku a předmětů

operativní evidence, specifikového v bodě 1 tohoto usnesení, likvidační komisi ve složení:

Ing. Ivona Vaňková

Ing. Pavel Slabý

Jaromír Lyčka
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0046/19
Účetní závěrka městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2018
 
Usnesení číslo: 0442/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

schválit

a) účetní závěrku městského obvodu Slezská Ostrava zpracovanou k rozvahovému dni
31.12.2018 za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle přílohy a důvodové zprávy
předloženého materiálu,

b) účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný městským
obvodem Slezská Ostrava za období roku 2018 do výsledku hospodaření předcházejících
účetních období (účet 432).

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 17.04.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0047/19
Rozpočtová opatření - rozdělení přebytku za rok 2018
 
Usnesení číslo: 0443/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava 

schválit

rozpočtová opatření dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

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

Usnesení

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 17.04.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0048/19
Zpráva o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2018- závěrečný
účet
 
Usnesení číslo: 0444/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

a)  schválit Zprávu o hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2018 - závěrečný
účet dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2018 dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,

b)  souhlasit s celoročním hospodařením městského obvodu Slezská Ostrava v roce 2018, a to
bez výhrad,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 17.04.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

2) schvaluje
 převedení výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, vykazujících kladný

výsledek hospodaření, v  plné výši do rezervního fondu.
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.06.2019
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0049/19
Rozpočtová opatření
 
Usnesení číslo: 0445/RMOb-Sle/1822/11

160

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 rozpočtová opatření dle  přílohy  č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého

materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.04.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/RMOb/9.0050/19
Žaloba z užívání bytu

160

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

Usnesení

 
Usnesení číslo: 0446/RMOb-Sle/1822/11
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 podat žalobu o zaplacení peněžité částky vůči:

panu XXXXXX XXXXXXXXX, narozenému v roce XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX
XXXXX, Ostrava - Muglinov, z titulu dluhu na nájemném (náhrada ve výši sjednaného
nájemného) a službách spojených s užíváním bytu, v celkové výši 16.809,- Kč + příslušenství,
ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.04.2019
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

ŠaK/RMOb/10.0022/19
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací MOb Slezská Ostrava -
duben 2019
 
Usnesení číslo: 0447/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava schválit:

a)  dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové
organizace,

b) dodatek č. 23 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové
organizace,

c) dodatek č. 12 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Bohumínská 68,
příspěvkové organizace,

d) dodatek č. 11 ke zřizovací listině Mateřské školy Slezská Ostrava, Komerční 22a,
příspěvkové organizace,

e) dodatek č. 25 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72,
příspěvkové organizace,

f) dodatek č. 26 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové
organizace,

g) dodatek č. 25 ke zřizovací listině Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24,
příspěvkové organizace,

dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu, s účinností od 1. 5. 2019
 

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

Usnesení

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 01.05.2019
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

ŠaK/RMOb/10.0026/19
Žádost o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce - Mateřská škola Slezská
Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
 
Usnesení číslo: 0448/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s úhradou výdajů na dohodu o provedení práce z prostředků zřizovatele Mateřskou školou Slezská

Ostrava, Zámostní 31, příspěvkovou organizací, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 12.04.2019

vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0027/19
Žádost o souhlas s umístěním fotografického aparátu společností QQ studio Ostrava
s.r.o. v MŠ Komerční - odloučené pracoviště Jaklovecká (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0449/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním fotografického aparátu pro realizaci časosběrného projektu společností QQ studio

Ostrava s.r.o, se sídlem nám. Msgre. Šrámka 4/1760, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:
646 15 219, na pracovišti Jaklovecká 1201/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, Mateřské školy
Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvkové organizace, do 30. 11. 2019, dle důvodové zprávy
a přílohy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 19.04.2019

vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0028/19
Změna zapsaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení Mateřské školy Slezská
Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0450/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 podat žádost o změnu zapsaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení Mateřské školy

Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace, IČO: 70995281, a to výmazem místa
poskytování vzdělávání a školských služeb na adrese Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská
Ostrava, s účinností od 1. 9. 2019, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

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

Usnesení

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 17.05.2019
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

ŠaK/RMOb/10.0029/19
Oslavy 74. výročí osvobození Ostravy - duben 2019
 
Usnesení číslo: 0451/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 žádost spolku Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB z.s., se sídlem Nová Pláň 9, 792 01,

IČO: 03691411, o spolupráci při zabezpečení oslav 74. výročí osvobození Ostravy, dle důvodové
zprávy a přílohy  předloženého materiálu

 
2) nesouhlasí
 se zapojením městského obvodu do akce "Oslavy 74. výročí osvobození Ostravy" ve spolupráci

se spolkem Technické muzeum Olomouc 1. ČSTOB z.s., se sídlem Nová Pláň 9, 792 01, IČO:
03691411, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 12.04.2019

vedoucí odboru školství a kultury
3) neuděluje
 vyjímku ke konání ohňostroje dne 28. 4. 2019 v době od 20:30 hodin po dobu do 5 minut

na parkovišti u slezskoostravské radnice, ul. Těšínská 35, Ostrava-Slezská Ostrava, společnosti
PYRO MORAVIA s.r.o., Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25381172, při
příležitosti oslav 74. výročí osvobození Ostravy, dle důvodové zprávy a příloh předloženého
materiálu

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 12.04.2019

vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0030/19
Udělení plné moci pro zpracování projektové dokumentace s názvem "Rozšíření
kapacity ZŠ Bohumínská 1082, k. ú. Slezská Ostrava" (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0452/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 uzavřít dohodu o plné moci se zmocněncem Ing. Janem Havlíčkem, se sídlem Na Františkově

2020/12, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 48424641, dle bodu 2 tohoto usnesení
 
2) rozhodla
 udělit plnou moc zmocněnci panu Ing. Janu Havlíčkovi, se sídlem Na Františkově 2020/12,

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 48424641, k zastupování statutárního města Ostrava,
městského obvodu Slezská Ostrava v jednání se třetími osobami, zejména účastníky řízení,
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, a to ve věci projednání projektové

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

Usnesení

dokumentace pro provedení stavby vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí,
případně jiných úředních povolení s nabytím právní moci pro investiční záměr stavby nazvané
"Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská 1082, k. ú. Slezská Ostrava", dle přílohy a důvodové zprávy
předloženého materiálu

Plná moc se uděluje do doby předání všech dokončených dokumentací, rozhodnutí a povolení v
souladu s objednávkou č. ŠaK/034/19, vystavenou dne 18. 2. 2019, ve znění jejich případných
dohod o její změně.

Zmocněnec má právo jednat samostatně.
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.04.2019
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

ŠaK/RMOb/10.0031/19
Souhlas se zapojením a s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z
prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III" (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0453/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 se zapojením a s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117,

702 18 Ostrava, IČO: 70890692, jako partnera v projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III",

a) Základní školou Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkovou organizací do maximální výše
154.404,60 Kč

b) Základní školou Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkovou organizací do maximální
výše 135.775,50 Kč

c) Základní školou Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkovou organizací do maximální výše
472.174,50 Kč

d) Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací do maximální
výše 211.848,00 Kč

e) Mateřskou školou Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkovou organizací do maximální výše
255.855,60 Kč

f) Mateřskou školou Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkovou organizací do maximální výše
286.104,00 Kč

g) Mateřskou školou Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvkovou organizací do maximální
výše 176.904,00 Kč

dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu

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

Usnesení

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 12.04.2019

vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0033/19
Převod majetku mezi mateřskými a základními školami městského obvodu Slezská
Ostrava a vyřazení majetku z evidence - MŠ Bohumínská (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0454/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s převodem

a) drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 322 550,84 Kč svěřeného Mateřské
škole Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvkové organizaci, na Základní školu Slezská
Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkovou organizaci
b) drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 56 761,30 Kč a dlouhodobého
hmotného majetku v celkové výši 58 037,00 Kč svěřeného Mateřské škole Slezská Ostrava,
Komerční 22a, příspěvkové organizaci, na Základní školu Slezská Ostrava, Chrustova 24,
příspěvkovou organizaci
c) drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 11 781,00 Kč svěřeného Základní
škole Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizaci, na Základní školu Slezská Ostrava,
Bohumínská 72, příspěvkovou organizaci
d) drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 51 732,80 Kč svěřeného Mateřské
škole Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvkové organizaci, na Základní školu Slezská Ostrava,
Bohumínská 72, příspěvkovou organizaci
e) drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 33 272,42 Kč svěřeného Mateřské
škole Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkové organizaci, na Základní školu Slezská
Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkovou organizaci
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
2) rozhodla
 o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 98 085,94 Kč a

dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 72 114,00 Kč, svěřeného Mateřské škole Slezská
Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkové organizaci,

dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého
materiálu

 
3) souhlasí
 s vyřazením a lividací drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného

majetku dle bodu 2 tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 07.06.2019
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

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

Strana 22/72



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Usnesení

ŠaK/RMOb/10.0035/19
Návrh na jmenování ředitele/ky Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové
organizace (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0455/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 zápisy z jednání konkursní komise o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího

pracovního místa pro výkon činnosti ředitele/ky Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1,
příspěvkové organizace, konané ve dnech 7. 3. 2019 a 27. 3. 2019, včetně navrženého výsledného
pořadí uchazečů, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 
2) jmenuje
 na základě vyhlášeného konkursního řízení Mgr. Kamila Tabáška na vedoucí pracovní místo pro

výkon činnosti ředitele Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace, na dobu
neurčitou s funkčním obdobím 6 let, s účinností od 1. 7. 2019, dle příloh a důvodové zprávy
předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 17.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0036/19
Přerušení činnosti školních družin při základních školách v období velikonočních
prázdnin 2019 (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0456/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednala
 přerušení činnosti školní družiny při

a) Základní škole Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkové organizaci,

b) Základní škole Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizaci,

c) Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizaci,

dne 18. 4. 2019, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 17.04.2019
vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)

ŠaK/RMOb/10.0037/19
Smlouva o spolupráci na výstavě - duben 2019
 
Usnesení číslo: 0457/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla

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

Usnesení

 uzavřít smlouvu o spolupráci na výstavě pana XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, dle
příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.04.2019

vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0040/19
Zřízení příspěvkové organizace městského obvodu Slezská Ostrava - duben 2019 - ZŠ
Škrobálkova
 
Usnesení číslo: 0458/RMOb-Sle/1822/11

210

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava rozhodnout

a)  o zřízení Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkové organizace,

b) o převodu veškerého majetku využívaného dle provedené inventarizace ke dni 31. 8. 2019
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Škrobálkova 300/51, 718 00  Ostrava-
Kunčičky Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizace, na Základní
školu Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkovou organizaci,

s účinností od 1. 9. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: Mgr. Petra Nitková, T: 30.08.2019

vedoucí odboru školství a kultury
 

(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0029/19
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 19.1.2019 do 15.3.2019
 
Usnesení číslo: 0459/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 19. 1.

2019 do 15. 3. 2019, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 
2) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava vzít na vědomí informativní zprávu o činnosti

orgánů městského obvodu Slezská Ostrava  za období od 19. 1. 2019 do 15. 3. 2019, dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 17.04.2019

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

Usnesení

vedoucí odboru vnitřních věcí
 

(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0031/19
Nominace do Výboru městských částí a městských obvodů Svazu měst a obcí České
republiky
 
Usnesení číslo: 0460/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 nominovat pana Richarda Vereše, starostu městského obvodu Slezská Ostrava, do Výboru

městských částí a městských obvodů Svazu města a obcí České republiky.
 
 

(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0033/19
Organizační řád Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0461/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 ke dni 01.05.2019 Organizační řád Úřadu městského obchodu Slezská Ostrava,

schválený usnesením Rady městského obvodu Slezská Ostrava č. 3639/RMOb-Sle/1418/65 ze
dne 6.9.2017, který nabyl účinnosti dne 7.9.2017, včetně jeho dodatků

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 01.05.2019

vedoucí odboru vnitřních věcí
2) schvaluje
 s účinností od 01.05.2019 Organizační řád Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, dle

důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 01.05.2019
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

VV/RMOb/8.0034/19
Návrh změny organizační struktury
 
Usnesení číslo: 0462/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 s účinností ode dne 1. 5. 2019

a) v rámci odboru investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava název jednoho
funkčního místa z dosavadního "referent agendy investiční výstavby" na navrhované "referent
agendy investiční výstavby a pro zajištění ochrany obyvatel a krizové řízení"

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

Usnesení

b) v rámci oddělení obslužných činností odboru technické správy budov Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava název funkčního místa z dosavadního "referent agendy účetnictví" na
navrhované "referent agendy účetnictví a majetkové správy"

dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.
 
2) ruší
 s účinností ode dne 1. 5. 2019:

a) organizační schéma odboru investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
schválené usnesením rady č. 0326/RMOb-Sle/1822/9 ze dne dne 5. 3. 2019

b) dosavadní organizační schéma odboru technické správy budov Úřadu městského obvodu
Slezská Ostrava

dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.
 
3) schvaluje
 s účinností ode dne 1. 5. 2019

a) navrhované organizační schéma odboru investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská
Ostrava

b) navrhované organizační schéma odboru technické správy budov Úřadu městského obvodu
Slezská Ostrava

 
4) konstatuje, že
 s účinností ode dne 1. 5. 2019 se počet funkčních míst nemění. Ode dne 1. 5. 2019 zůstavá 212

schválených funkčních míst, ode dne 1. 7. 2019 zůstává celkový počet funkčních míst 214.
 
 

(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0035/19
Návrh k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem
„Dočasný nájem požadovaného počtu PC sestav k vybavení okrskových volebních
komisí pro zabezpečení sčítání hlasů při volbách do Evropského parlamentu", které
se uskuteční ve dnech 24. a 25. 05. 2019
 
Usnesení číslo: 0463/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu k dočasnému nájmu

30 ks PC sestav pro vybavení okrskových volebních komisí k zabezpečení sčítání hlasů při
volbách do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. 05. 2019,  a o uzavření smlouvy
se společností ha-vel family, s.r.o., se sídlem Křišťanova 1049/15, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ:
25902156, za cenu 53.890,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 22.04.2019

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

Usnesení

vedoucí odboru vnitřních věcí
 

(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0036/19
Svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti starostovi -
změna usnesení, svěření rozhodování v samostatné působnosti
 
Usnesení číslo: 0464/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava změnit s účinností od 17.4.2019 bod 1 písm.

a) svého usnesení č. 0604/ZMOb-Sle/1822/1 ze dne 22.11.2018, ve znění usnesení č. 0025/
ZMOb-Sle/1822/2 ze dne 20.12.2018, kterým

1) svěřilo

starostovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

1) svěřuje

starostovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

a) starosta pan Richard Vereš:

- zastupování městského obvodu navenek;

- informování veřejnosti o činnosti městského obvodu;

- zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů;

- zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených
zvláštními zákony,

jmenování a odvolávání jejich členů;

- zajišťování úkolů na úsecích:

integrovaného záchranného systému,

krizového řízení,

hospodářských opatření pro krizové stavy v rozsahu svěřeném městskému obvodu obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění;

- odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování
přiměřenosti
a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, včetně odpovědnosti

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

Usnesení

za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského
obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi;

- předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě
městského obvodu podle příslušné pravomoci;

- bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly
vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání
veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi;

- odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k
odstranění
zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského obvodu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem;

- spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku;

- na úseku dotací a veřejných zakázek;

- na úseku investiční výstavby;

- na úseku právního odboru;

- na úseku informačních technologií a bezpečnosti.

a to takto:

1) svěřuje

starostovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

a) starosta pan Richard Vereš:

- zastupování městského obvodu navenek;

- informování veřejnosti o činnosti městského obvodu;

- zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů;

- zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených
zvláštními zákony,

jmenování a odvolávání jejich členů;

- zajišťování úkolů na úsecích:

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

Strana 28/72



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Usnesení

integrovaného záchranného systému,

krizového řízení,

hospodářských opatření pro krizové stavy v rozsahu svěřeném městskému obvodu obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č.14/2013, Statutu města Ostravy, v platném znění;

- odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování
přiměřenosti
a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, včetně odpovědnosti
za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského
obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi;

- předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených obecně
závaznou
vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě
městského obvodu podle příslušné pravomoci;

- bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly
vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání
veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi;

- odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k
odstranění
zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského obvodu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem;

- spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku;

- na úseku dotací a veřejných zakázek;

- na úseku investiční výstavby;

- na úseku právního odboru;

- na úseku informačních technologií a bezpečnosti;

- udělování záštity za konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí;

- připojování městského obvodu ke kampaním a oslavám prostřednictvím demonstrace názoru,
jako např. ke kampani "Vlajka pro Tibet" a k oslavě mezinárodního svátku "Den země".

 
2) svěřuje

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

Usnesení

 v souladu s ust. §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, starostovi rozhodování v samostatné působnosti:

- o udělení záštity za konání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí;

- o připojení městského obvodu ke kampaním a oslavám prostřednictvím demonstrace názoru,
jako např. ke kampani "Vlajka pro Tibet" a k oslavě mezinárodního svátku "Den země".

 
 

(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0037/19
Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0465/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu

Slezská Ostrava následovně:

a) 202 zaměstnanců v pracovním poměru

b) 28 zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

ke dni 9. 4. 2019
 
 

(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0705/18
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemky, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "16010-046459
Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická obnova (ČEZ)" v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
 
Usnesení číslo: 0466/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s přeložkou tlk vedení CETIN na/v částech pozemků p.p.č. 337/48 (ul. Kladivova), p.p.č. 337/50

(ul. Gruntovní), p.p.č. 337/100 (ul. Suchá), p.p.č. 337/101 (ul. Suchá), p.p.č. 385/6, p.p.č. 385/47,
p.č.st. 166/1 a p.p.č. 385/39 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, v rámci projektu "16010-046459
Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická obnova (ČEZ)" investora stavby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 040 84 063

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla

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

 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to přeložku tlk
vedení CETIN, na/v částech pozemků:
- p.p.č. 337/48, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1642 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Kladivova), rozsah dotčení pozemku: celkem 39 m (zemní vedení: 11 m + nadzemní
vedení: 28 m),
- p.p.č. 337/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1761 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Gruntovní), rozsah dotčení pozemku: 135 m (zemní vedení),
- p.p.č. 337/100, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1169 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Suchá), rozsah dotčení pozemku: 99 m (zemní vedení),
- p.p.č. 337/101, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1130 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Suchá), rozsah dotčení pozemku: 123 m (zemní vedení),
- p.p.č. 385/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 484 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, rozsah dotčení pozemku: 4 m (zemní vedení),
- p.p.č. 385/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 113 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, rozsah dotčení pozemku: 8 m (zemní vedení),
- p.č.st. 166/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,
rozsah dotčení pozemku: 4 m (zemní vedení),
- p.p.č. 385/39, ostatní plocha, zeleň, o výměře 655 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, rozsah
dotčení pozemku: 3 m (zemní vedení),
přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,
a to vše v rámci projektu "16010-046459 Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická obnova (ČEZ)", dle
situačního plánu, s investorem stavby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 040 84 063

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemků

p.p.č. 337/48, p.p.č. 337/50, p.p.č. 337/100, p.p.č. 337/101, p.p.č. 385/6, p.p.č. 385/47, p.č.st.
166/1 a p.p.č. 385/39 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v
rozsahu podle situačního plánu, s investorem stavby:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 040 84 063

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene - služebnosti k tíži pozemků:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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- p.p.č. 337/48, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1642 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Kladivova), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: celkem 39 m (zemní
vedení: 11 m + nadzemní vedení: 28 m),
- p.p.č. 337/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1761 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Gruntovní), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 135 m (zemní vedení),
- p.p.č. 337/100, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1169 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Suchá), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 99 m (zemní vedení),
- p.p.č. 337/101, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1130 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava (ul. Suchá), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 123 m (zemní vedení),
- p.p.č. 385/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 484 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 4 m (zemní vedení),
- p.p.č. 385/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 113 m2, v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 8 m (zemní vedení),
- p.č.st. 166/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s
tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 4 m (zemní vedení),
- p.p.č. 385/39, ostatní plocha, zeleň, o výměře 655 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s tím,
že předpokládaný ozsah služebnosti je: 3 m (zemní vedení),
přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové
stavby, a to vše v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného
břemene - služebnosti k částem pozemků, s budoucím oprávněným:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 040 84 063

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemků p.p.č. 337/48, p.p.č. 337/50, p.p.č.
337/100, p.p.č. 337/101, p.p.č. 385/6, p.p.č. 385/47, p.č.st. 166/1 a p.p.č. 385/39 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava, stavbu - přeložka tlk vedení CETIN (dále jen "Stavba"), a to
vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.p.č. 337/48, p.p.č. 337/50, p.p.č.
337/100, p.p.č. 337/101, p.p.č. 385/6, p.p.č. 385/47, p.č.st. 166/1 a p.p.č. 385/39 v k.ú.
Heřmanice, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky,
údržby, opravy nebo odstranění Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku, vypracovaného
pro danou stavbu na náklady budoucího oprávněného.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0175/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Ostrava-Koblov
667/1, NN" v k.ú. Koblov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0467/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV včetně připojovacího pilíře na/v části

pozemku p.č. 2016 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, v rámci projektu "Ostrava-Koblov 667/1, NN"
investora stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to podzemní

elektrické vedení NN 0,4 kV včetně připojovacího pilíře, na/v části pozemku p.č. 2016, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1017 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s tím, že rozsah
dotčení pozemku je: 70 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm)
uvedené liniové stavby, a to v rámci projektu "Ostrava-Koblov 667/1, NN", dle situačního plánu,
s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na část pozemku

p.č. 2016 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu podle
situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 2016, ostatní oplocha, ostatní komunikace, o výměře
1017 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro
vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k části pozemku, přičemž předpokládaný
rozsah služebnosti je: 70 m (délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) níže
uvedené liniové stavby), s budoucím oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 2016 v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
stavbu - podzemní elektrické vedení NN 0,4 kV včetně připojovacího pilíře (dále jen
"Součást distribuční soustavy"), a to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Součást distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše
na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.č. 2016 v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění
Součásti distribuční soustavy,

• právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Součásti distribuční soustavy). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 28.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0177/19 180

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Novostavba
modulárního objektu společnosti LIMINA PARK s.r.o." v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0468/RMOb-Sle/1822/11
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním vodovodní přípojky na/v části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava

(ul. Keramická), v rámci projektu "Novostavba modulárního objektu společnosti LIMINA PARK
s.r.o." investora stavby:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to vodovodní

přípojku, na/v části pozemku p.č. 1874/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2670
m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Keramická), s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 2 m,
přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,
a to ve vztahu k pozemku p.č. 1811 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, v rámci projektu "Novostavba
modulárního objektu společnosti LIMINA PARK s.r.o.", dle situačního plánu, s investorem
stavby:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na část pozemku

p.č. 1874/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu podle
situačního plánu, s investorem stavby:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného jakožto vlastníka nemovité věci - (panujícího)

pozemku p.č. 1811 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti k tíži (služebného) pozemku p.č. 1874/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 2670 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Keramická), a to v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k části

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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pozemku s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 2 m, přičemž délkový metr (m) pozemku
je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby, s budoucím oprávněným:

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
stavbu - vodovodní přípojka (dále jen "Stavba"), vedoucí k pozemku p.č. 1811 v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava, a to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění
Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Stavby). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0178/19
Projednání žádostí o kompenzaci nákladů vynaložených na výměnu oken/o slevu z
nájemného
 
Usnesení číslo: 0469/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednala
 a) žádost pana XXXXXXX XXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, o finanční kompenzaci nákladů
vynaložených na výměnu oken, či o poskytnutí slevy z nájemného; dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3
předloženého materiálu;

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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b) žádost pana XXXXXXXX XXXXXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, o finanční kompenzaci nákladů
vynaložených na výměnu oken, či o poskytnutí slevy z nájemného; dle přílohy č. 4, č. 5 a č. 6
předloženého materiálu;

 
2) rozhodla
 a) nevyhovět žádosti, dle bodu 1a) tohoto usnesení, pana XXXXXXX XXXXXX, narozeného v

roce XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, který
je nájemcem bytu č. X, o velikosti 1+1 (plocha bytu: 49,25 m2, z toho započitatelná plocha pro
výpočet nájemného: 45,95 m2), s koupelnou a WC, nacházejícího se ve stavbě, a to budově č.p.
XXX (adresa místa: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX), která
je součástí pozemku p.č. 5153 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, a nájemci neposkytnout
ani finanční kompenzaci nákladů vynaložených na výměnu oken ve výši 21.719,- Kč, ani
odpovídající slevu z nájemného;

b) nevyhovět žádosti, dle bodu 1b) tohoto usnesení, pana XXXXXXXX XXXXXXXXX,
narozeného v roce XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, který je nájemcem bytu č. X, o velikosti 1+1 (plocha bytu: 48,95 m2,
z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 45,80 m2), s koupelnou a WC,
nacházejícího se ve stavbě, a to budově č.p. XXX (adresa místa: XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX), která je součástí pozemku p.č. 5153 v obci Ostrava,
k.ú. Slezská Ostrava, a nájemci neposkytnout ani finanční kompenzaci nákladů vynaložených na
výměnu oken ve výši 25.416,- Kč, ani odpovídající slevu z nájemného;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0179/19
Nájmy pozemků pod stavbami řadových patrových garáží v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0470/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o nájmech pozemků, konkrétně:

a)
pozemku p.č. 602/6, o výměře 23 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, ul. Pod Výtahem,
nacházejícího se pod stavbou řadové patrové garáže, s nájemci:

XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX

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

b)
pozemku p.č. 609/38, o výměře 23 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, ul. Pod Výtahem,
nacházejícího se pod stavbou řadové patrové garáže, s nájemci:

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX

v obou případech na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši
75,- Kč/m2/rok,

a o uzavření příslušných smluv, které budou obsahovat ujednání o poskytnutí peněžité náhrady
za užívání výše uvedených pozemků do účinnosti těchto smluv (peněžitá náhrada se rovná 75,-
Kč/m2/rok krát výměra příslušného pozemku děleno počet dní v roce krát počet dní v roce do
účinnosti smlouvy);

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0180/19
Nájem pozemku pod stavbou řadové garáže v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0471/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o nájmu pozemku p.č.st. 886, o výměře 23 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ul. Betonářská,

nacházejícího se pod stavbou řadové garáže, s nájemcem:

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 75,- Kč/m2/rok,

a o uzavření příslušné smlouvy, která bude obsahovat ujednání o poskytnutí peněžité náhrady
za užívání výše uvedeného pozemku do účinnosti této smlouvy (peněžitá náhrada se rovná 75,-

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Kč/m2/rok krát výměra příslušného pozemku děleno počet dní v roce krát počet dní v roce do
účinnosti smlouvy);

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0186/19
Projednání uzavření dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke smlouvě o právu provést
stavbu, o právu vstupu a vjezdu, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -
služebnosti - Český kynologický svaz ZKO Ostrava Muglinov - 537
 
Usnesení číslo: 0472/RMOb-Sle/1822/11

180

k usnesení č. 4916/RMOb-Sle/1418/85
 
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 uzavřít dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu, o právu vstupu

a vjezdu, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. MS/0917/18-B ze dne
30.10.2018, ve znění přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, s investorem
a budoucím oprávněným z věcného břemene - služebnosti:

Český kynologický svaz ZKO Ostrava Muglinov - 537
sídlo: V Korunce 876/48A, Heřmanice, 713 00 Ostrava
IČO: 661 80 678

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0187/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Ostrava-Heřmanice
337/55, příp. NNk" v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0473/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním zemní kabelové přípojky NN na/v části pozemku p.p.č. 337/51 v k.ú. Heřmanice,

obec Ostrava (ul. Vyhlídalova), v rámci projektu "Ostrava-Heřmanice 337/55, příp. NNk"
investora stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to zemní

kabelovou přípojku NN, na/v části pozemku p.p.č. 337/51, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 6139 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Vyhlídalova), s tím, že rozsah dotčení
pozemku je: 12 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené
liniové stavby, a to v rámci projektu "Ostrava-Heřmanice 337/55, příp. NNk", dle situačního
plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na část pozemku

p.p.č. 337/51 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu
podle situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene - služebnosti k tíži pozemku p.p.č. 337/51, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 6139 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Vyhlídalova), a to v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k části pozemku,
přičemž předpokládaný rozsah služebnosti je: 12 m (délkový metr (m) pozemku je považován za
běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby), s budoucím oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.p.č. 337/51 v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, stavbu - zemní kabelová přípojka NN (dále jen "Součást distribuční soustavy"), a
to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Součást distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše
na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.p.č. 337/51 v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo
odstranění Součásti distribuční soustavy,

• právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Součásti distribuční soustavy). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0188/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcná břemena - služebnosti v rámci projektu "Novostavba
rodinného domu na parc.č. 521, 522, k.ú. Koblov" v k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0474/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním vodovodní přípojky na/v části pozemku p.č. 2022 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul.

Starokoblovská), a s připojením pozemku investora stavby p.č. 522/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
k pozemku p.č. 2022 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Starokoblovská), vše v rámci projektu
"Novostavba rodinného domu na parc.č. 521, 522, k.ú. Koblov" investora stavby:

XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to:

- vodovodní přípojku na/v části pozemku p.č. 2022, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
2030 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Starokoblovská), s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 4
m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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- zpevněnou plochu o výměře 8 m2 (přístup a příjezd) na/v pozemku p.č. 2022, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 2030 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Starokoblovská), za
účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku investora stavby p.č. 522/1 v k.ú. Koblov, obec
Ostrava,
a to vše ve vztahu k pozemku investora stavby p.č. 522/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, v rámci
projektu "Novostavba rodinného domu na parc.č. 521, 522, k.ú. Koblov", dle situačního plánu,
s investorem stavby:

XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemku

p.č. 2022 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu podle
situačního plánu, s investorem stavby:

XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného jakožto vlastníka nemovité věci - (panujícího)

pozemku p.č. 522/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných
břemen - služebností k tíži (služebného) pozemku p.č. 2022, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2030 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Starokoblovská), s tím, že předpokládaný
rozsah služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojka) je: 4 m, přičemž délkový metr (m)
pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, a předpokládaný rozsah jak
služebnosti stezky (přístup), tak služebnosti cesty (příjezd) je: 8 m2, a to vše v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcných břemen - služebností k částem pozemku,
s budoucím oprávněným:

XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

kdy obsahem:

a) věcného břemene - služebnosti stezky je právo oprávněné osoby chodit po části pozemku p.č.
2022 (přístup) v k.ú. Koblov, obec Ostrava, nebo se po této části pozemku dopravovat lidskou
silou a právo, aby jiní po této části pozemku přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo
se lidskou silou po této části pozemku dopravovali, a povinnost povinné osoby práva odpovídající
tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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b) věcného břemene - služebnosti cesty je právo oprávněné osoby jezdit jakýmikoli vozidly
přes část pozemku p.č. 2022 (příjezd) v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a právo, aby jiní přes tuto
část pozemku přijížděli k oprávněné osobě a odjížděli od ní, a povinnost povinné osoby práva
odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;

c) věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 2022 v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
stavbu - vodovodní přípojka (dále jen "Stavba"), vedoucí k pozemku p.č. 522/1 v k.ú.
Koblov, obec Ostrava, a to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.č. 2022 v k.ú. Koblov, obec Ostrava,
po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění
Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcná břemena - služebnosti se zřídí na dobu neurčitou, tak, jak budou vymezena geometrickým
plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 150,- Kč/m2 dle GP + DPH v zákonné výši a 400,- Kč/
bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku
považován za běžný metr (bm) liniové stavby, tj. Stavby). V případě, že celková výše úplaty
nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč
+ DPH v zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0190/19
Změna bodu usnesení - Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo
vstupu a vjezdu na pozemky, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu
"Optické připojení objektů Čtyřlístku - lokalita Hrušov" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava -
OVANET a.s.
 
Usnesení číslo: 0475/RMOb-Sle/1822/11

180

k usnesení č. 0167/RMOb-Sle/1822/6
 
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 bod 4 svého usnesení č. 0167/RMOb-Sle/1822/6 ze dne 23. 01. 2019, kterým:

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

uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti k tíži pozemků: p.č. 1919, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
10959 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Na Liščině), s tím, že předpokládány rozsah
služebnosti je: 110 m, p.č. 1212/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2598 m2, v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava (ul. Kanczuckého), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 150 m,
p.č. 1269/1, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 881 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s
tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 14 m, a p.č. 1277/4, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 383 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 2
m, přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové
stavby, a to vše v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného
břemene - služebnosti k částem pozemků, s budoucím oprávněným:

OVANET a.s.
sídlo: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 258 57 568

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemků p.č. 1919, p.č. 1212/6, p.č. 1269/1
a p.č. 1277/4 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, stavbu - 1 ks svazku mikrotrubiček 4x14/10
mm + HDPE chráničku pro optický kabel (dále jen "Stavba"), a to vhodným a bezpečným
způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.č. 1919, p.č. 1212/6, p.č. 1269/1 a
p.č. 1277/4 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem
prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, tak, jak bude vymezeno geometrickým
plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby
stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemků považován za běžný metr (bm) liniové stavby, tj.
Stavby). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude
celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

a to, s odkazem na důvodovou zprávu, takto:

4. rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti k tíži pozemků: p.č. 1919, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
10959 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Na Liščině), s tím, že předpokládány rozsah
služebnosti je: 110 m, p.č. 1212/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2598 m2, v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava (ul. Kanczuckého), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 150 m,
p.č. 1269/1, vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 881 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s
tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 14 m, a p.č. 1277/4, zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 383 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 2
m, přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové
stavby, a to vše v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného
břemene - služebnosti k částem pozemků, s budoucím oprávněným:

OVANET a.s.
sídlo: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 258 57 568

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemků p.č. 1919, p.č. 1212/6, p.č. 1269/1
a p.č. 1277/4 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, stavbu - 1 ks svazku mikrotrubiček 4x14/10
mm + HDPE chráničku pro optický kabel (dále jen "Stavba"), a to vhodným a bezpečným
způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.č. 1919, p.č. 1212/6, p.č. 1269/1 a
p.č. 1277/4 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem
prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku, vypracovaného
pro danou stavbu na náklady budoucího oprávněného.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.08.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0191/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Přípojka pitné vody"
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava

180

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Usnesení číslo: 0476/RMOb-Sle/1822/11
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachtice na/v části pozemku p.p.č.

337/51 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Vyhlídalova), v rámci projektu "Přípojka pitné vody"
investorů stavby:

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investorů stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to vodovodní

přípojku včetně vodoměrné tubusové šachtice, na/v části pozemku p.p.č. 337/51, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 6139 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Vyhlídalova), s tím,
že rozsah dotčení pozemku je: 6,9 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný
metr (bm) uvedené liniové stavby, a to ve vztahu k pozemku p.p.č. 337/55 v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, v rámci projektu "Přípojka pitné vody", dle situačního plánu, s investory stavby:

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investorů stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na část pozemku

p.p.č. 337/51 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu
podle situačního plánu, s investory stavby:

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXX XX XXXXXXX

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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 uzavřít ve prospěch budoucích oprávněných jakožto spoluvlastníků nemovité věci - (panujícího)
pozemku p.p.č. 337/55 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti k tíži (služebného) pozemku p.p.č. 337/51, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 6139 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Vyhlídalova), a to v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k
části pozemku s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 6,9 m, přičemž délkový metr
(m) pozemku je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby, s budoucími
oprávněnými:

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXX XX XXXXXXX

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.p.č. 337/51 v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, stavbu - vodovodní přípojka včetně vodoměrné tubusové šachtice (dále jen
"Stavba"), vedoucí k pozemku p.p.č. 337/55 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, a to vhodným
a bezpečným způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.p.č. 337/51 v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo
odstranění Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Stavby). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0192/19 180

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, projekt
"Vodovodní přípojka pro rodinný dům k.ú. Hrušov, ul. Vývozní č.p. 540/37, parc.č.
1233/27"
 
Usnesení číslo: 0477/RMOb-Sle/1822/11
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti k tíži (služebného) pozemku p.č. 1234, ostatní

plocha, ostatní komunikace, o výměře 4212 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Vývozní), v
rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1431-5/2019 ze dne 20.02.2019, tj. v rozsahu: 10
m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové
stavby, ve prospěch oprávněného, jakožto vlastníka (panujícího) pozemku p.č. 1233/27 v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č.p. 540:

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za účelem zřízení a provozování vodovodní přípojky na vlastní náklady, v rámci projektu
"Vodovodní přípojka pro rodinný dům k.ú. Hrušov, ul. Vývozní č.p. 540/37, parc.č. 1233/27" v
k.ú. Hrušov, obec Ostrava,

a o uzavření příslušné smlouvy s oprávněným jakožto vlastníkem panujícího pozemku,

přičemž obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 1234 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
stavbu - vodovodní přípojka (dále jen "Stavba"), a to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.č. 1234 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění
Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Rozsah věcného břemene - služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 1431-5/2019 ze dne
20.02.2019.

Věcné břemeno - služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 4.000,-
Kč + DPH v zákonné výši, tj. 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby stanovení
úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm) liniové stavby, tj. Stavby),
kterou oprávněný uhradí do 14 dnů ode dne dojití/doručení faktury oprávněným, přičemž fakturu
vystaví povinný poté, kdy mu bude doručena všemi smluvními stranami podepsaná smlouva o
zřízení věcného břemene - služebnosti.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2019

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

(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0193/19
Záměr prodeje pozemků a podílů na stavbách - ulice Na Baranovci v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0478/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

rozhodnout o záměru prodeje nemovitých věcí v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

- pozemku p.č. 964/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 302 m2,
- pozemku p.č. 973/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m2,
- pozemku p.č. 973/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m2,
- pozemku p.č. 980/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 291 m2,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 964/6,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 973/6,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 973/5,
- podílu o velikosti id. 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku
p.č. 980/5,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2016
vedoucí odboru majetkové správy

2) žádá
 radu města o vyslovení předchozího souhlasu s prodejem nemovitého majetku dle bodu 1 tohoto

usnesení.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0194/19
Zřízení věcného břemene - služebnosti, projekt "Ostrava-Kunčičky, B of B cars, NN" v
k.ú. Kunčičky, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0479/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o zřízení úplatného věcného břemene - služebnosti k tíži:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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- pozemku p.č. 573, ostatní plocha, zeleň, o výměře 2256 m2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, a
pozemku p.č. 1775/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1231 m2, v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava (ul. Bořivojova), a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 956-636/2018
ze dne 07.01.2019 (pro nadzemní vedení NN), tj. v rozsahu: celkem 58 m  (50,4 m + 7,6 m),
- pozemku p.č. 1790/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22426 m2, v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava (ul. Vratimovská), a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č.
951-321/2018 ze dne 18.09.2018 (pro zemní kabelové vedení NN), tj. v rozsahu: 58,5 m,
přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) uvedených liniových
staveb, ve prospěch oprávněného:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

za účelem zřízení a provozování nadzemního vedení NN a zemního kabelového vedení NN
vlastním nákladem, v rámci projektu "Ostrava-Kunčičky, B of B cars, NN",

a o uzavření příslušné smlouvy s oprávněným,

přičemž obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemků p.č. 573 a p.č. 1775/1 v k.ú. Kunčičky,
obec Ostrava, stavbu - nadzemní vedení NN - a na/v části pozemku p.č. 1790/1 v k.ú.
Kunčičky, obec Ostrava, stavbu - zemní kabelové vedení NN - (společně dále jen jako
"Součásti distribuční soustavy"), a to vše vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Součásti distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to
vše na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.č. 573, p.č. 1775/1 a p.č. 1790/1 v
k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky,
údržby, opravy nebo odstranění Součástí distribuční soustavy,

• právo provádět na Součástech distribuční soustavy úpravy za účelem jejich modernizace
nebo zlepšení jejich výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Rozsah věcného břemene - služebnosti je vymezen geometrickými plány č. 956-636/2018 ze dne
07.01.2019 (nadzemní vedení NN) a č. 951-321/2018 ze dne 18.09.2018 (zemní kabelové vedení
NN).

Věcné břemeno - služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši
46.600,- Kč + DPH v zákonné výši, tj. 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby
stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemků považován za běžný metr (bm) liniových staveb,
tj. Součástí distribuční soustavy), kterou oprávněný uhradí do 21 dnů ode dne, kdy mu dojde/bude
doručena faktura, vystavená povinným poté, kdy povinnému bude doručena všemi smluvními
stranami podepsaná smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 28.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0195/19
Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Antošovická) -
Moravskoslezský kraj
 
Usnesení číslo: 0480/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) doporučuje
 Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava

rozhodnout o bezúplatném nabytí nemovitých věcí v obci Ostrava, k.ú. Koblov, konkrétně:

- pozemku p.č. 1986/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 109 m2,
- pozemku p.č. 1986/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m2, vymezeném
geometrickým plánem č. 1330-247/2018 ze dne 11.02.2019, který slučuje pozemek p.č. 1986/10
o výměře 29 m2 a část pozemku p.č. 1986/1 o výměře 7 m2 označenou jako díl "a", přičemž tento
geometrický plán pro změnu hranic pozemků není dosud zapsán do katastru nemovitostí,

od vlastníka:

Moravskoslezský kraj
se svěřeným majetkem kraje hospodaří:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
sídlo: Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 000 95 711

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2019
vedoucí odboru majetkové správy

2) žádá
 radu města o vyslovení předchozího souhlasu s nabytím nemovitých věcí dle bodu 1 tohoto

usnesení.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0196/19
Ukončení nájmů pozemků pod stavbami řadových garáží + záměry nájmů pozemků
pod stavbami řadových garáží - MOb Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0481/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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 o ukončení nájemního vztahu dohodou s účinností ke dni uzavření příslušné dohody o ukončení
nájemního vztahu, jehož předmětem je nájem:

a)
pozemku p.č.st. 1026 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ul. Betonářská, nacházejícího se pod stavbou
řadové garáže, s nájemcem:

Miloslav Uchoč, nar. v roce 1950
bytem: Třemešná 387, 793 82 Třemešná u Krnova,

b)
pozemku p.č.st. 943 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ul. Betonářská, nacházejícího se pod stavbou
řadové garáže, s nájemcem:

Ing. Olga Zemánková, nar. v roce 1947
bytem: Zdeňka Štěpánka 1774/27, Poruba, 708 00 Ostrava,

c)
pozemku p.č. 5257/66 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, areál Mírová Osada, nacházejícího
se pod stavbou řadové garáže, s nájemcem:

Vladimíra Kozubková, nar. v roce 1971
bytem: Marešova 1533/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,

d)
pozemku p.č. 2897/54 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ul. Kramolišova, nacházejícího se
pod stavbou řadové garáže, s nájemcem:

Oldřich Waszut, nar. v roce 1936
bytem: Košňovského 1559/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,

a o uzavření příslušných dohod;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

2) rozhodla
 o záměru nájmu:

a)
pozemku p.č.st. 1026, o výměře 24 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

b)
pozemku p.č.st. 943, o výměře 22 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

c)
pozemku p.č. 5257/66, o výměře 20 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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d)
pozemku p.č. 2897/54, o výměře 24 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

e)
pozemku p.č. 2088/11, o výměře 22 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0197/19
Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin a souhlas se vstupem na pozemek za
účelem kácení dřevin - k.ú. Muglinov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0482/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s kácením souvislého porostu dřevin s průměrem kmenů do 80 cm (v poměru dřevin: jasan 50%,

třešeň 30%, javor 10% a topol 10%), rostoucích mimo les, na ploše 16,5 m2 pozemku p.p.č. 7/7
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a

s bezúplatným vstupem obchodní společnosti:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

jakožto investora stavby "Ostrava - Muglinov 114/108, NNk (IV-12-8015571)", na pozemek
p.p.č. 7/7 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za účelem pokácení výše uvedených dřevin,

a to za splnění těchto podmínek:

- potřebné práce budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo ke zničení
předmětného pozemku technikou,
- veškeré práce, včetně odstranění veškeré dřevní hmoty a následného úklidu pozemku, budou
provedeny na vlastní náklady výše uvedeného investora stavby,
- stanoví-li orgán ochrany přírody, jako kompenzaci ekologické újmy, náhradní výsadbu,
zabezpečí tuto na vlastní náklady výše uvedený investor stavby,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0198/19 180

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

Strana 53/72



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Usnesení

Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemky, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Ostrava - Muglinov
114/108, NNk" v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0483/RMOb-Sle/1822/11
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním podzemního vedení NN 0,4kV včetně jistící rozpojovací skříně na/v částech

pozemků p.p.č. 20/1 a p.p.č. 7/7 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rámci projektu "Ostrava -
Muglinov 114/108, NNk", investora stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to podzemní

vedení NN 0,4kV včetně jistící rozpojovací skříně (dále jen "Součást distribuční soustavy"), na/
v částech pozemků:
- p.p.č. 20/1, zahrada, o výměře 3545 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, rozsah dotčení pozemku
je: 83 m,
- p.p.č. 7/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1099 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
rozsah dotčení pozemku je: celkem 78 m (44 m + 34 m) + 1 m2,
přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, v
rámci projektu "Ostrava - Muglinov 114/108, NNk", dle situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemků

p.p.č. 20/1 a p.p.č. 7/7 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu
podle situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti k tíži pozemků: p.p.č. 20/1, zahrada, o výměře 3545 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 83 m, a p.p.č. 7/7, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1099 m2, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: celkem 78
m (44 m + 34 m) + 1 m2, přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm)
níže uvedené liniové stavby, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení
rozsahu věcného břemene - služebnosti k částem pozemků, s budoucím oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemků p.p.č. 20/1 a p.p.č. 7/7 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, stavbu - podzemní vedení NN 0,4kV včetně jistící rozpojovací skříně (dále
jen "Součást distribuční soustavy"), a to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Součást distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše
na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.p.č. 20/1 a p.p.č. 7/7 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy
nebo odstranění Součásti distribuční soustavy,

• právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 150,- Kč/m2 dle GP + DPH v zákonné
výši a 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr
(m) pozemků považován za běžný metr (bm) liniové stavby, tj. Součásti distribuční soustavy).
V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková
výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0199/19
Stanovisko k záměru prodeje částí pozemků p.č. 1872/1, p.č. 1872/4 a p.č. 1872/5 v k.ú.
Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0484/RMOb-Sle/1822/11

180

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

1) vydává
 kladné stanovisko

k záměru prodeje částí pozemků v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, dosud nevymezených
geometrickým plánem, konkrétně:

- části pozemku p.č. 1872/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 307 m2 z celkové výměry 1571
m2,
- části pozemku p.č. 1872/4, ostatní plocha, zeleň, o výměře 0,4 m2 z celkové výměry 2620 m2,
- části pozemku p.č. 1872/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 215 m2 z celkové
výměry 1344 m2,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0200/19
Souhlas s umístěním staveb, Právo provést stavby, Právo vstupu a vjezdu na
pozemky, Budoucí věcná břemena - služebnosti v rámci projektů "Úprava křižovatky
ul. Orlovská - Betonářská" a "Hrušov Logistics Centre" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava -
H-Zone, s.r.o.
 
Usnesení číslo: 0485/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním vodovodní přípojky na/v části pozemku p.č. 1538 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, a

kanalizační přípojky na/v části pozemku p.č. 1916/13 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Orlovská),
a se zřízením připojení pozemku investora staveb p.č. 1400/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, k
pozemku p.č. 1916/13 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Orlovská), vše v rámci projektů "Úprava
křižovatky ul. Orlovská - Betonářská" a "Hrušov Logistics Centre" investora staveb:

H-Zone, s.r.o.
sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00
IČO: 274 11 842

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora staveb smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to:

- vodovodní přípojku (TI 01.1) na/v části pozemku p.č. 1538, ostatní plocha, zeleň, o výměře
275 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 7 m, přičemž délkový
metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,
- kanalizační přípojku (IO 301) na/v části pozemku p.č. 1916/13, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1441 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Orlovská), s tím, že rozsah

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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dotčení pozemku je: 2,5 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm)
uvedené liniové stavby,
- zpevněnou plochu sloužící ke sjezdu z ul. Orlovská a k nájezdu na ul. Orlovská včetně ostrůvku
pro umístění světelné signalizace křižovatky (SSZ) o celkové výměře 88,5 m2 (sjezd a nájezd
celkem (IO 103) o výměře 82,5 m2 a ostrůvek (IO 102) o výměře 6 m2) na/v pozemku p.č.
1916/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1441 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul.
Orlovská), za účelem zajištění příjezdu k a odjezdu z pozemku investora staveb p.č. 1400/1 v
k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
a to vše v rámci projektů "Úprava křižovatky ul. Orlovská - Betonářská" a "Hrušov Logistics
Centre" a ve vztahu k pozemkům investora staveb p.č. 1400/1 a p.č. 1421/1 v k.ú. Hrušov, obec
Ostrava, dle situačních plánů, s investorem staveb:

H-Zone, s.r.o.
sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00
IČO: 274 11 842

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora staveb smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemků

p.č. 1538 a p.č. 1916/13 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu
podle situačních plánů, s investorem staveb:

H-Zone, s.r.o.
sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00
IČO: 274 11 842

za účelem provedení staveb dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného jakožto vlastníka nemovitých věcí - (panujících)

pozemků p.č. 1400/1 a p.č. 1421/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcných břemen - služebností k tíži (služebných) pozemků: p.č. 1538, ostatní plocha,
zeleň, o výměře 275 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti
inženýrské sítě (vodovodní přípojka) je: 7 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován
za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, a p.č. 1916/13, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1441 m2, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti
inženýrské sítě (kanalizační přípojka) je: 2,5 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován
za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, předpokládaný rozsah služebnosti cesty (sjezd
a nájezd) je: celkem 82,5 m2, a předpokládaný rozsah služebnosti zřízení a provozování
ostrůvku pro umístění světelné signalizace křižovatky (SSZ) je: 6 m2, a to vše v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcných břemen - služebností k částem
pozemků, s budoucím oprávněným:

H-Zone, s.r.o.
sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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IČO: 274 11 842

kdy obsahem:

a) věcného břemene - služebnosti cesty je právo oprávněné osoby jezdit jakýmikoli vozidly přes
části pozemku p.č. 1916/13 (sjezd a nájezd, IO 103) v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, a právo, aby
jiní přes tyto části pozemku přijížděli k oprávněné osobě a odjížděli od ní, a povinnost povinné
osoby práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;

b) věcného břemene - služebnosti zřízení a provozování ostrůvku pro umístění světelné
signalizace křižovatky (SSZ) je právo oprávněné osoby zřídit na vlastní náklady na/v části
pozemku p.č. 1916/13 (IO 102) v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, ostrůvek pro umístění světelné
signalizace křižovatky (SSZ), a to vhodným a bezpečným způsobem, právo vstupovat na tuto
část pozemku po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem údržby, opravy nebo odstranění
ostrůvku, a povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;

c) věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 1538 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
stavbu - vodovodní přípojka - a na/v části pozemku p.č. 1916/13 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
stavbu - kanalizační přípojka - (společně dále jen jako "Stavby"), a to vše vhodným a
bezpečným způsobem,

• právo Stavby provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.č. 1538 a p.č. 1916/13 v k.ú. Hrušov,
obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy
nebo odstranění Staveb,

• právo provádět na Stavbách úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich
výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcná břemena - služebnosti se zřídí na dobu neurčitou, tak, jak budou vymezena geometrickým
plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 150,- Kč/m2 dle GP + DPH v zákonné výši a 400,- Kč/
bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemků
považován za běžný metr (bm) liniových staveb, tj. Staveb). V případě, že celková výše úplaty
nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč
+ DPH v zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0201/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Slezská Ostrava
5026, příp. NNk" v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0486/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním zemního kabelového vedení NN na/v části pozemku p.č. 5034 v k.ú. Slezská Ostrava,

obec Ostrava (ul. Obrovského), v rámci projektu "Slezská Ostrava 5026, příp. NNk", investora
stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to zemní kabelové

vedení NN, na/v části pozemku p.č. 5034, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3995 m2,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Obrovského), s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 10,6
m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,
v rámci projektu "Slezská Ostrava 5026, příp. NNk", dle situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na část pozemku

p.č. 5034 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu
podle situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 5034, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
3995 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Obrovského), a to v rozsahu vymezeném

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k časti pozemku,
přičemž předpokládaný rozsah služebnosti je: 10,6 m (délkový metr (m) pozemku je považován
za běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby), s budoucím oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 5034 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stavbu - zemní kabelové vedení NN (dále jen "Součást distribuční soustavy"), a to
vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Součást distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše
na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.č. 5034 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo
odstranění Součásti distribuční soustavy,

• právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Součásti distribuční soustavy). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0202/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Slezská Ostrava,
Bohumínská 67 NN" v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0487/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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 s umístěním zemního kabelového vedení NN na/v části pozemku p.č. 1539/1 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Kamenci), v rámci projektu "Slezská Ostrava, Bohumínská 67
NN", č. stavby IV-12-8015667/3, investora stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to zemní kabelové

vedení NN, na/v části pozemku p.č. 1539/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 15753 m2,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Kamenci), s tím, že rozsah dotčení pozemku je:
14 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové
stavby, v rámci projektu "Slezská Ostrava, Bohumínská 67 NN", č. stavby IV-12-8015667/3, dle
situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na část pozemku

p.č. 1539/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu
podle situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 1539/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
15753 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Kamenci), a to v rozsahu vymezeném
geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k časti pozemku,
přičemž předpokládaný rozsah služebnosti je: 14 m (délkový metr (m) pozemku je považován za
běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby), s budoucím oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

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

Usnesení

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 1539/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stavbu - zemní kabelové vedení NN (dále jen "Součást distribuční soustavy"), a to
vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Součást distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše
na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.č. 1539/1 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy
nebo odstranění Součásti distribuční soustavy,

• právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Součásti distribuční soustavy). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0204/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemky, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu "Ostrava - Muglinov
231/14, přip. NNk" v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0488/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním podzemního kabelu NN na/v částech pozemků p.p.č. 234/2 a p.p.č. 234/1 v k.ú.

Muglinov, obec Ostrava (ul. Úpadní a ul. Kosá), v rámci projektu "Ostrava - Muglinov 231/14,
přip. NNk", investora stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

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

Usnesení

 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to podzemní

kabel NN (dále jen "Součást distribuční soustavy"), na/v částech pozemků:
- p.p.č. 234/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 136 m2, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava (ul. Úpadní), rozsah dotčení pozemku je: 3 m,
- p.p.č. 234/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(ul. Kosá), rozsah dotčení pozemku je: 6 m,
přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,
v rámci projektu "Ostrava - Muglinov 231/14, přip. NNk", dle situačního plánu, s investorem
stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemků

p.p.č. 234/2 a p.p.č. 234/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v
rozsahu podle situačního plánu, s investorem stavby:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene - služebnosti k tíži pozemků: p.p.č. 234/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
136 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Úpadní), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti
je: 3 m, a p.p.č. 234/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava (ul. Kosá), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 6 m, přičemž délkový
metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby, a to v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k
častem pozemků, s budoucím oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.
sídlo: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

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

Usnesení

• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemků p.p.č. 234/2 a p.p.č. 234/1 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava, stavbu - podzemní kabel NN (dále jen "Součást distribuční
soustavy"), a to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Součást distribuční soustavy provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše
na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčené části pozemků p.p.č. 234/2 a p.p.č. 234/1 v k.ú.
Muglinov, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky,
údržby, opravy nebo odstranění Součásti distribuční soustavy,

• právo provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude vymezeno
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemků považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Součásti distribuční soustavy). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši.

Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv (výše hodnoty
jejího předmětu je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH), smlouva nabude účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0207/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na
pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0489/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s umístěním vodovodní přípojky na/v části pozemku p.č. 4402/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec

Ostrava (ul. U Jámy), v rámci projektu "Vodovodní přípojka pro zahradu k.ú. Slezská Ostrava,
ul. Pošepného, parc.č. 4401/4, 8, 14" investora stavby:

XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to

vodovodní přípojku, na/v části pozemku p.č. 4402/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o

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

Usnesení

výměře 853 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. U Jámy), s tím, že rozsah dotčení
pozemku je: 2 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené
liniové stavby, a to ve vztahu k pozemku investora stavby p.č. 4401/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, v rámci projektu "Vodovodní přípojka pro zahradu k.ú. Slezská Ostrava, ul. Pošepného,
parc.č. 4401/4, 8, 14", dle situačního plánu, s investorem stavby:

XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na část pozemku

p.č. 4402/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, uvedenou v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu
podle situačního plánu, s investorem stavby:

XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného jakožto vlastníka nemovité věci - (panujícího)

pozemku p.č. 4401/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti k tíži (služebného) pozemku p.č. 4402/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 853 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. U Jámy), a to v rozsahu
vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k časti
pozemku, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 2 m, přičemž délkový metr (m) pozemku
je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, s budoucím oprávněným:

XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 4402/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stavbu - vodovodní přípojka (dále jen "Stavba"), vedoucí k pozemku p.č. 4401/4 v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečeným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na dotčenou část pozemku p.č. 4402/1 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby, opravy
nebo odstranění Stavby,

• právo provádět na Stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

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

Usnesení

Věcné břemeno - služebnost se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak bude zakresleno v
geometrickém plánu, a za jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné
výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr (m) pozemku považován za běžný metr (bm)
liniové stavby, tj. Stavby). V případě, že celková výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0210/19
Souhlas vlastníka sousedního pozemku, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu
na pozemky, Budoucí věcná břemena - služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava
 
Usnesení číslo: 0490/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 jako vlastník sousední nemovité věci, a to pozemku p.č. 601 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

(ul. Pod Výtahem), s realizací stavebního záměru v rámci projektu "Novostavba RD p.č. 961/1,
962, k.ú. Slezská Ostrava", investora stavby:

XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

přičemž předmětný stavební záměr spočívá v realizaci stavby rodinného domu s garáží, včetně
zpevněných ploch a inženýrských sítí, na/v pozemcích p.č. 961/1 a p.č. 962 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, z nichž pozemek p.č. 962 je přímo sousedícím pozemkem s výše
uvedeným pozemkem p.č. 601 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava; dle důvodové zprávy a
přílohy předloženého materiálu;

 
2) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu, a to:

- přípojku vody na/v části pozemku p.č. 601, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2091
m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Pod Výtahem), s tím, že rozsah dotčení pozemku
je: 1 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové
stavby,
- přípojku splaškové kanalizace na/v části pozemku p.č. 610/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 3571 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Občanská), s tím, že
rozsah dotčení pozemku je: 7 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr
(bm) uvedené liniové stavby,
- zpevněnou plochu o výměře 6 m2 (přístup a příjezd) na/v pozemku p.č. 601, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 2091 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Pod Výtahem),
za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům investora stavby p.č. 961/1 a p.č. 962 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava,

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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a to vše ve vztahu k pozemkům investora stavby p.č. 962 a p.č. 961/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, v rámci projektu "Novostavba RD p.č. 961/1, 962, k.ú. Slezská Ostrava" na/v pozemcích
p.č. 961/1 a p.č. 962 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle situačního plánu, s investorem
stavby:

XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3) rozhodla
 uzavřít ve prospěch investora stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemků

p.č. 601 a p.č. 610/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v
rozsahu podle situačního plánu, s investorem stavby:

XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu;

 
4) rozhodla
 uzavřít ve prospěch budoucího oprávněného jakožto vlastníka nemovitých věcí - (panujících)

pozemků p.č. 961/1 a p.č. 962 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcných břemen - služebností k tíži (služebných) pozemků: p.č. 601, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 2091 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Pod Výtahem),
s tím, že předpokládaný rozsah jak služebnosti stezky, tak služebnosti cesty je: 6 m2 (přístup a
příjezd), a předpokládaný rozsah služebnosti inženýrské sítě (přípojka vody) je: 1 m, a p.č. 610/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3571 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(ul. Občanská), s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti inženýrské sítě (přípojka splaškové
kanalizace) je: 7 m, přičemž délkový metr (m) pozemků je považován za běžný metr (bm)
uvedených liniových staveb, a to vše v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení
rozsahu věcných břemen - služebností k častem pozemků, s budoucím oprávněným:

XXXX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

kdy obsahem:

a) věcného břemene - služebnosti stezky je právo oprávněné osoby chodit po části pozemku p.č.
601 (přístup) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nebo se po této části pozemku dopravovat
lidskou silou a právo, aby jiní po této části pozemku přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli
od ní nebo se lidskou silou po této části pozemku dopravovali, a povinnost povinné osoby práva
odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;

b) věcného břemene - služebnosti cesty je právo oprávněné osoby jezdit jakýmikoli vozidly přes
část pozemku p.č. 601 (příjezd) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a právo, aby jiní přes tuto

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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část pozemku přijížděli k oprávněné osobě a odjížděli od ní, a povinnost povinné osoby práva
odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;

c) věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí je:

• právo zřídit na vlastní náklady na/v části pozemku p.č. 601 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava, stavbu - přípojka vody - a na/v části pozemku p.č. 610/1 v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava, stavbu - přípojka splaškové kanalizace (společně dále jen jako "Stavby"), a
to vše vhodným a bezpečným způsobem,

• právo Stavby provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady
a vhodným a bezpečným způsobem,

• právo vstupovat a vjíždět na části dotčených pozemků p.č. 601 a p.č. 610/1 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava, po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby,
opravy nebo odstranění Staveb,

• právo provádět na Stavbách úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich
výkonnosti,

• povinnost práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět.

Věcná břemena - služebnosti se zřídí na dobu neurčitou, v rozsahu tak, jak budou vymezena
geometrickým plánem, a za jednorázovou úplatu ve výši 150,- Kč/m2 dle GP + DPH v zákonné
výši a 400,- Kč/bm dle GP + DPH v zákonné výši (pro potřeby stanovení úplaty je délkový metr
(m) pozemků považován za běžný metr (bm) liniových staveb, tj. Staveb). V případě, že celková
výše úplaty nepřesáhne 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, bude celková výše úplaty vždy činit
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 15.07.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0214/19
Záměr nájmu částí pozemku p.č. 1212/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0491/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodla
 o záměru nájmu:

- části pozemku p.č. 1212/1, ostatní plocha, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, o výměře 385
m2 z celkové výměry 4404 m2, označené jako díl "A",

- části pozemku p.č. 1212/1, ostatní plocha, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, o výměře 154
m2 z celkové výměry 4404 m2, označené jako díl "B",

- části pozemku p.č. 1212/1, ostatní plocha, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, o výměře 47
m2 z celkové výměry 4404 m2, označené jako díl "C",

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

Strana 68/72



Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Usnesení

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0215/19
Zrušení bodů 3 a 4 usnesení č. 0356/RMOb-Sle/1822/9 ze dne 5.3.2019 + projednání
smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou
 
Usnesení číslo: 0492/RMOb-Sle/1822/11

180

k usnesení č. 0356/RMOb-Sle/1822/9
 
Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednala
 žádost nájemce, pana XXXXXX XXXXXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem viz adresa

bytu, o zrušení výpovědi nájmu bytu i zrušení usnesení o ukončení nájmu bytu č. XX, o
velikosti 1+kk (plocha bytu: 43,43 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného:
41,51 m2), nacházejícího se v budově na adrese X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, dohodou ke dni 31.3.2019 a o uzavření nové nájemní
smlouvy; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a
přílohy předloženého materiálu;

 
2) ruší
 s odkazem na důvodovou zprávu a přílohu předloženého materiálu body 3 a 4 svého usnesení č.

0356/RMOb-Sle/1822/9 ze dne 5.3.2019, kterými:

3) rozhodla

vyhovět žádosti dle bodu 2 tohoto usnesení a ukončit nájem bytu, založený nájemní smlouvou
ze dne 30.6.2006, kterou byl pronajat byt č. XX, o velikosti 1+kk (plocha bytu: 43,43 m2, z toho
započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 41,51 m2), nacházejícího se v budově na adrese X
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, a to dohodou
s nájemcem, panem XXXXXXX XXXXXXXXXX, narozeným v roce XXXX, bytem tamtéž,
ke dni 31.3.2019

a uzavřít příslušnou dohodu;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

4) pověřuje

místostarostku městského obvodu Slezská Ostrava, Ing. Ivonu Vaňkovou, k podpisu dohody o
ukončení nájemní smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019

Vedoucí odboru majetkové správy
3) rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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 vyhovět žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení, pronajmout byt č. XX, o velikosti 1+kk (plocha bytu:
43,43 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 41,51 m2), s koupelnou a WC,
nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. XXXX (adresa místa: X XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX), která je součástí pozemku p.č. XXXXXX
v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, panu XXXXXX XXXXXXXXXXX, narozenému v roce
XXXX, bytem tamtéž, za nájemné ve výši 2.075,- Kč měsíčně, na dobu neurčitou počínaje dnem
2.6.2019, a uzavřít příslušnou nájemní smlouvu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy
4) pověřuje
 místostarostku městského obvodu Slezská Ostrava, Ing. Ivonu Vaňkovou, k podpisu nájemní

smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0216/19
Projednání ukončení nájmu bytu výpovědí/dohodou
 
Usnesení číslo: 0493/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 výpověď nájmu bytu č. X, o velikosti 2+1 (plocha bytu: 55,15 m2, z toho započitatelná plocha

pro výpočet nájemného: 53,40 m2), nacházejícího se v budově na adrese XXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, učiněnou nájemcem, paní XXXXX XXXXX,
narozenou v roce 1926, bytem viz adresa bytu, zastoupenou paní XXXXXX XXXXXXXXXXX,
narozenou v roce XXXX, bytem X XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX
XX, která  tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu, přičemž nájemní vztah skončí dne 1.7.2019,
kdy uplyne tříměsíční výpovědní doba, která počala běžet prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž výpověď došla pronajímateli; dle důvodové zprávy
a přílohy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 02.07.2019

vedoucí odboru majetkové správy
2) projednala
 žádost nájemce, paní XXXXX XXXXX, narozené v roce XXXX, bytem viz adresa

bytu, zastoupené paní XXXXXX XXXXXXXXXXX, narozenou v roce XXXX, bytem
X XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XX, o ukončení nájmu bytu
č. X, o velikosti 2+1 (plocha bytu: 55,15 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet
nájemného: 53,40 m2), nacházejícího se v budově na adrese XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou, a to ke dni 30.4.2019; předmětná žádost tvoří přílohu č.
1 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;

 
3) rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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 vyhovět žádosti dle bodu 2 tohoto usnesení a ukončit nájem bytu, založený nájemní smlouvou
ze dne 28.4.1999, kterou byl pronajat byt č. X, o velikosti 2+1 (plocha bytu: 55,15 m2, z toho
započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 53,40 m2), nacházející se v budově na adrese
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, a to dohodou s nájemcem, paní
XXXXX XXXXX, narozenou v roce XXXX, bytem tamtéž, zastoupenou paní XXXXXX
XXXXXXXXXXX, narozenou v roce XXXX, bytem X XXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXX XXX XX, ke dni 30.4.2019 a

uzavřít příslušnou dohodu;

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2019
vedoucí odboru majetkové správy

4) pověřuje
 místostarostku městského obvodu Slezská Ostrava, Ing. Ivonu Vaňkovou, k podpisu dohody o

ukončení nájemní smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/RMOb/4.0217/19
Projednání žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu
 
Usnesení číslo: 0494/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednala
 žádost a doplnění žádosti pana XXXXX XXXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem XX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, o uzavření smlouvy o nájmu
bytu na dobu určitou; předmětná žádost a její doplnění tvoří přílohu č. 1 a č. 2 předloženého
materiálu;

 
2) rozhodla
 vyhovět žádosti a jejímu doplnění dle bodu 1 tohoto usnesení, pronajmout byt č. X, o velikosti

2+1 (plocha bytu: 76,63 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 67,81 m2), s
koupelnou a WC, nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. XXX (adresa místa: XX XXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX), která je součástí pozemku p.č. XXXX
v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, panu XXXXX XXXXXXXXX, narozenému v roce
XXXX, bytem tamtéž, za nájemné ve výši 3.753,- Kč měsíčně, na dobu určitou - od 1.5.2019 do
31.7.2019, a uzavřít příslušnou nájemní smlouvu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.05.2019

vedoucí odboru majetkové správy
3) pověřuje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené
podobě.
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 místostarostku městského obvodu Slezská Ostrava, Ing. Ivonu Vaňkovou, k podpisu nájemní
smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0221/19
Projednání "Závazného sdělení k navazujícímu projektu sociálního bydlení"
 
Usnesení číslo: 0495/RMOb-Sle/1822/11

180

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 dopis statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava ze dne 20.3.2019 a

odpověď statutárního města Ostravy ze dne 27.3.2019 ve věci "Navazujícího projektu sociálního
bydlení"; předmětný dopis tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu a předmětná odpověď tvoří
přílohu č. 2 předloženého materiálu;

 
2) souhlasí
 se závazným sdělením statutárního města Ostravy, městského obvodu Slezská Ostrava k projektu

sociálního bydlení, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, v návaznosti na odpověď
statutárního města Ostravy ze dne 27.3.21019 dle bodu 1 tohoto usnesení, a s jeho odesláním;
dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.04.2019

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0039/19
Termín mimořádné schůze Rady městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0496/RMOb-Sle/1822/11

110

Rada městského obvodu Slezská Ostrava

1) stanovuje
 termín konání mimořádné schůze Rady městského obvodu Slezská Ostrava na 17.4.2019 v

13:30 hod., a to v Kulturním domě Muglinov, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 17.04.2019
vedoucí odboru vnitřních věcí

 

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