Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu
Usnesení
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
13. schůze rady městského obvodu
konané dne 14.05.2019
 
čís.
0582/RMOb-Sle/1822/13
-
0640/RMOb-Sle/1822/13
 
 
 
 

 
 
 

______________________________
Richard Vereš v.r.
starosta
 
 
 

______________________________
Ing. Roman Goryczka v.r.
místostarosta
 
 
 

 
 
Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 14.05.2019
 
Číslo usnesení
 
Materiál
Název
0582/RMOb-Sle/1822/13
DaVZ/RMOb/2.0016/19
Záměr zadat podlimitní veřejnou zakázku na služby pod názvem “Zajištění úklidových prací v objektech MOb Slezská Ostrava”
0583/RMOb-Sle/1822/13
DaVZ/RMOb/2.0025/19
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava volných bytů 34A, 36A, 38A, 10C a 19C v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov”
0584/RMOb-Sle/1822/13
ÚPaSŘ/RMOb/3.0026/19
Petice “Nechceme dýchat uhelný prach”
0585/RMOb-Sle/1822/13
TSB/RMOb/1.0023/19
Uzavření servisní smlouvy k venkovní elektronické úřední desce
0586/RMOb-Sle/1822/13
TSB/RMOb/1.0024/19
Dodatek č. 006 k pojistné smlouvě č. 0504146015 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy jednotek sboru dobrovolných hasičů při výkonu povolání v souvislosti s plněním úkolů dobrovolného hasiče.
0587/RMOb-Sle/1822/13
TSB/RMOb/1.0025/19
Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání
0588/RMOb-Sle/1822/13
DaŽP/RMOb/5.0019/19
Návrh změny Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním
0589/RMOb-Sle/1822/13
DaŽP/RMOb/5.0026/19
Mezinárodní závody silničních motocyklů “Okruh Františka Bartoše”
0590/RMOb-Sle/1822/13
DaŽP/RMOb/5.0027/19
Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci na ul. Na Skotnici v obci Ostrava, k.ú. Koblov
0591/RMOb-Sle/1822/13
DaŽP/RMOb/5.0028/19
Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci na ul. Nad Dvorem v obci Ostrava, k.ú. Heřmanice
0592/RMOb-Sle/1822/13
DaŽP/RMOb/5.0029/19
Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci na ul. Keltičkova v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava


0593/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0063/19
Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. FaR/0201/19-D ze dne 18. 3. 2019
0594/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0064/19
Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. FaR/0204/19-D ze dne 18. 3. 2019
0595/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0066/19
Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčičky
0596/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0067/19
Žaloba z užívání bytu
0597/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0068/19
Poskytnutí peněžitého daru - Ostravská organizace vozíčkářů, spolek
0598/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0069/19
Poskytnutí peněžitého daru - akce “100 let hrušovského fotbalu”
0599/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0070/19
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu - rada
0600/RMOb-Sle/1822/13
FaR/RMOb/9.0071/19
Rozpočtová opatření
0601/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0041/19
Svěření majetku SMO, městského obvodu Slezská Ostrava ZŠ Chrustova (duben 2019)
0602/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0048/19
Změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace (květen 2019)
0603/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0049/19
Smlouva o reklamě a propagaci - Ostravské komunikace, a.s. (květen 2019)
0604/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0050/19
Smlouva o reklamě a propagaci - OZO Ostrava s.r.o. (květen 2019)
0605/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0051/19
Změna přílohy k usnesení číslo 0155/RMOb-Sle/1822/6 ze dne 23. 1. 2019 - souhlas s úhradou výdajů na dohody o provedení práce z prostředků zřizovatele MŠ Bohumínskou (květen 2019)
0606/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0052/19
Souhlas s podáním žádosti a přijetím účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO - ZŠ Pěší (květen 2019)
0607/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0053/19
Určení platu řediteli Základní školy Slezská Ostrava Pěší 1, příspěvkové organizace - Mgr. Kamilu Tabáškovi
0608/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0054/19
Souhlas se zapojením do projektu a přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (PO VVV) - ZŠ Pěší (Šablony II)- květen 2019
0609/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0055/19
Žádost o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce - MŠ Požární(květen 2019)
0610/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0057/19
Souhlas s podáním žádosti a přijetím účelového příspěvku na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky ZŠ Pěší (květen 2019)
0611/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0058/19
Jmenování konkursní komise - ZŠ Škrobálkova květen 2019
0612/RMOb-Sle/1822/13
ŠaK/RMOb/10.0059/19
Souhlas s podáním žádosti a přijetím účelového příspěvku na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky ZŠ Bohumínská (květen 2019)
0613/RMOb-Sle/1822/13
VV/RMOb/8.0040/19
Informativní zpráva o plnění kvalifikačních předpokladů vzdělání a o vzdělávání úředníků
0614/RMOb-Sle/1822/13
VV/RMOb/8.0049/19
Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
0615/RMOb-Sle/1822/13
VV/RMOb/8.0050/19
Návrh změny organizační struktury
0616/RMOb-Sle/1822/13
VV/RMOb/8.0051/19
Změna usnesení plánu schůzí Rady městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2019
0617/RMOb-Sle/1822/13
VV/RMOb/8.0052/19
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-31/2019
0618/RMOb-Sle/1822/13
VV/RMOb/8.0053/19
Zrušení Komise pro otevřenost a rozvoj samosprávy a zřízení Komise pro participaci, informatiku, smart city a MA 21 Rady městského obvodu Slezská Ostrava
0619/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0084/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcná břemena - služebnosti v rámci projektu “Parkoviště Na Josefské, k.ú. Slezská Ostrava” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
0620/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0212/19
Zřízení věcných břemen - služebností, projekt “Rekonstrukce rodinného domu” v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
0621/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0237/19
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 166/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 277 (ul. Koněvova)
0622/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0239/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 394 a části pozemku p.č. 395 (označena p.č. 395/2) v k.ú. Koblov, obec Ostrava
0623/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0251/19
Výpůjčka pozemku p.p.č. 705 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava + Udělení záštity a užití loga statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava
0624/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0261/19
Smlouva o právu provést stavbu a o právu vstupu a vjezdu na pozemek p.p.č. 261/36 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - Asental Land, s.r.o.
0625/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0263/19
Záměr prodeje pozemků p.č. 1607/4 a p.č. 1617/5 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
0626/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0264/19
Záměr prodeje části pozemku p.č. 337/50 (označena p.č. 337/167) v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
0627/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0265/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 1168/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
0628/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0267/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 67 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
0629/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0268/19
Projednání návrhu na uzavření dohody o narovnání - RENGL, s.r.o.
0630/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0269/19
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
0631/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0270/19
Stanovisko k záměru prodeje pozemků p.č. 302/2, p.č. 302/43 a části pozemku p.č. 302/3 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
0632/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0271/19
Vzetí na vědomí realizaci stavby, vstup na pozemky a právo provést stavbu - projekt “Kanalizace Hrušov” v k.ú. Hrušov a k.ú. Muglinov, obec Ostrava - statutární město Ostrava
0633/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0273/19
Projednání ukončení nájmu bytu výpovědí/dohodou
0634/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0274/19
Projednání žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu
0635/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0275/19
Nájem části pozemku p.č. 1989 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
0636/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0276/19
Výpůjčka pozemku p.č. 4451/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - RABA Motosport z.s.
0637/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0277/19
Prodej pozemku p.č. 4780/7 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava


0638/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0282/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu “Slezská Ostrava, Občanská, garáž, NNk” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
0639/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0283/19
Změna bodů 3b) + 4a) usnesení č. 0569/RMOb-Sle/1822/12 ze dne 24.4.2019
0640/RMOb-Sle/1822/13
MS/RMOb/4.0288/19
Souhlas vlastníka sousedního pozemku, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcná břemena - služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
 
(zn. předkl.)
DaVZ/RMOb/2.0016/19
Záměr zadat podlimitní veřejnou zakázku na služby pod názvem “Zajištění úklidových prací v objektech MOb Slezská Ostrava”
 
Usnesení číslo: 0582/RMOb-Sle/1822/13
220
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby pod názvem “Zajištění úklidových prací v objektech MOb Slezská Ostrava” ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
Ing. Lucie Žurková,


vedoucí odboru dotací a veřejných zakázek
2)
rozhodla
 
ustanovit v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku, dle bodu 1 tohoto usnesení, v tomto složení:
- MUDr. Hana Heráková, místostarostka městského obvodu Slezská Ostrava
náhradník - Ing. Roman Goryczka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava
- Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava
náhradník - Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
- Ing. Robert Wildner, vedoucí odboru technické správy budov
náhradník - Bc. Gabriela Lasevičová, vedoucí oddělení obslužných činností, referent agendy rozpočtu a financování
 
3)
schvaluje
 
zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku, dle bodu 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

 




(zn. předkl.)
DaVZ/RMOb/2.0025/19
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava volných bytů 34A, 36A, 38A, 10C a 19C v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov”
 
Usnesení číslo: 0583/RMOb-Sle/1822/13
220
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
a) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava volných bytů 34A, 36A, 38A, 10C a 19C v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov”, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
b) o uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem STAVO-ČESTAV, s.r.o., se sídlem Jarošova 853/31, Šumbark, 736 01 Havířov, IČO: 64085236, za cenu nejvýše přípustnou 609.422,- Kč bez DPH, v souladu s bodem 1 písm. a) tohoto usnesení, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Lucie Žurková,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru dotací a veřejných zakázek

 
(zn. předkl.)
ÚPaSŘ/RMOb/3.0026/19
Petice “Nechceme dýchat uhelný prach”
 
Usnesení číslo: 0584/RMOb-Sle/1822/13
120
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
bere na vědomí
 
petici “Nechceme dýchat uhelný prach”, dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předkládaného materiálu
 
2)
bere na vědomí
 
odpověď na petici “Nechceme dýchat uhelný prach”, dle důvodové zpráva a přílohy č. 3 předkládaného materiálu.
 

 



(zn. předkl.)
TSB/RMOb/1.0023/19
Uzavření servisní smlouvy k venkovní elektronické úřední desce
 
Usnesení číslo: 0585/RMOb-Sle/1822/13
150
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
uzavřít servisní smlouvu k venkovní elektronické úřední desce s obchodní společností DIGITÁLNÍ NOSIČE s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 06078362, dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Robert Wildner,


vedoucí odboru technické správy budov

 
(zn. předkl.)
TSB/RMOb/1.0024/19
Dodatek č. 006 k pojistné smlouvě č. 0504146015 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy jednotek sboru dobrovolných hasičů při výkonu povolání v souvislosti s plněním úkolů dobrovolného hasiče.
 
Usnesení číslo: 0586/RMOb-Sle/1822/13
150
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
uzavřít dodatek č. 006 k pojistné smlouvě č. 0504146015, uzavřené dne 16.5.2013 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 45, PSČ 120 00, IČO: 46973451, ve znění dodatku č. 001 ze dne 16.5.2014, dodatku č. 002 ze dne 1.4.2015, dodatku č. 003 ze dne 17.5.2016, dodatku č. 004 ze dne 16.5.2017 a dodatku č. 005 ze dne 25.6.2018 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy jednotek sboru dobrovolných hasičů při výkonu povolání v souvislosti s plněním úkolů dobrovolného hasiče, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Robert Wildner,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru technické správy budov

 
(zn. předkl.)
TSB/RMOb/1.0025/19
Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání
 
Usnesení číslo: 0587/RMOb-Sle/1822/13
150
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
uzavřít smlouvu o centralizovaném zadávání s centrálním zadavatelem Domov Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631859 dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Robert Wildner,
T: 17.06.2019

vedoucí odboru technické správy budov

 
(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0019/19
Návrh změny Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním
 
Usnesení číslo: 0588/RMOb-Sle/1822/13
140
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
požádat Radu města Ostravy o provedení změny v Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, a to změnou přílohy č. 1 bodu 5, 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/5.0026/19
Mezinárodní závody silničních motocyklů “Okruh Františka Bartoše”
 
Usnesení číslo: 0589/RMOb-Sle/1822/13
140
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
bere na vědomí
 
oznámení spolku RABA Motosport, se sídlem Paculova 124/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 22723161, o konání mezinárodních silničních závodů motocyklů “Okruh Františka Bartoše” na území městského obvodu Slezská Ostrava ve dnech 29. - 30. 6. 2019, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu. 
 

Vyřizuje:
Ing. Ilona Borošová,
T: 16.05.2018

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

 






(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0027/19
Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci na ul. Na Skotnici v obci Ostrava, k.ú. Koblov
 
Usnesení číslo: 0590/RMOb-Sle/1822/13
140
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s připojením nemovité věci, a to pozemku p.č. 72/1 v obci Ostrava, k.ú. Koblov, k místní komunikaci ul. Na Skotnici, MK III. tř., č. 186c, na pozemku p.č. 2026 v obci Ostrava, k.ú. Koblov, 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: 29.05.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

 
(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0028/19
Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci na ul. Nad Dvorem v obci Ostrava, k.ú. Heřmanice
 
Usnesení číslo: 0591/RMOb-Sle/1822/13
140
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s připojením nemovité věci, a to pozemku p.č. 261/78 v obci Ostrava, k.ú. Heřmanice, k místní komunikaci ul. Nad Dvorem, MK III. tř., č. 199c, na pozemku p.č. 254/7 v obci Ostrava, k.ú. Heřmanice, 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: 29.05.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

 
(zn. předkl.)
DaŽP/RMOb/5.0029/19
Povolení připojení nemovité věci k místní komunikaci na ul. Keltičkova v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0592/RMOb-Sle/1822/13
140
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s připojením nemovité věci, a to pozemku p.č. 1121/1, přes pozemek p.č. 1121/2 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: 29.05.2019

vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

 
(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0063/19
Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. FaR/0201/19-D ze dne 18. 3. 2019
 
Usnesení číslo: 0593/RMOb-Sle/1822/13
160
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
uzavřít dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. FaR/0201/19-D ze dne 18. 3. 2019 s příjemcem dotace - pobočným spolkem Český kynologický svaz ZKO Ostrava Muglinov - 537, IČO: 661 80 678, se sídlem V Korunce 876/48A, Heřmanice, 713 00 Ostrava,  ve znění přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Jiřina Gáliková,
T: 31.07.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0064/19
Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. FaR/0204/19-D ze dne 18. 3. 2019
 
Usnesení číslo: 0594/RMOb-Sle/1822/13
160
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
uzavřít dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. FaR/0204/19-D ze dne 18. 3. 2019 s příjemcem dotace - spolkem TJ Kunčičky, spolek, IČO: 449 41 081, se sídlem Chamrádova 339/30, Kunčičky, 718 00 Ostrava,  ve znění přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Jiřina Gáliková,
T: 31.07.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0066/19
Poskytnutí peněžitého daru a rozpočtové opatření - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčičky
 
Usnesení číslo: 0595/RMOb-Sle/1822/13
160
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
projednala
 
žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčičky, IČO: 649 89 801, se sídlem Bořivojova 101/45, Kunčičky, 718 00 Ostrava, o peněžitý dar; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;
 
2)
rozhodla
 
poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kunčičky, IČO: 649 89 801, se sídlem Bořivojova 101/45, Kunčičky, 718 00 Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu,
a
uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
Ing. Jiřina Gáliková,
T: 14.06.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu
3)
rozhodla
 
schválit rozpočtové opatření:
ORJ 9, § 3429, pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)       - 20.000,-
ORJ 9, § 5512, pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům)      + 20.000,-
dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Jiřina Gáliková,
T: 14.06.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 (zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0067/19
Žaloba z užívání bytu
 
Usnesení číslo: 0596/RMOb-Sle/1822/13
160
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
podat žalobu o zaplacení peněžité částky vůči:
paní XXXXX XXXXXXX, narozené v roce XXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Muglinov, z titulu dluhu na nájemném a na náhradě ve výši sjednaného nájemného a dluhu z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, v celkové výši 3.757,- Kč + příslušenství, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu;
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Jiřina Gáliková,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0068/19
Poskytnutí peněžitého daru - Ostravská organizace vozíčkářů, spolek
 
Usnesení číslo: 0597/RMOb-Sle/1822/13
160
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
projednala
 
žádost spolku Ostravská organizace vozíčkářů, spolek, IČO: 669 33 579, se sídlem Horymírova 3054/121, Zábřeh, 700 30 Ostrava, o peněžitý dar; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;
 
2)
rozhodla
 
poskytnout peněžitý dar ve výši 2.500,- Kč spolku Ostravská organizace vozíčkářů, spolek, IČO: 669 33 579, se sídlem Horymírova 3054/121, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu,
a
uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
Ing. Jiřina Gáliková,
T: 14.06.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0069/19
Poskytnutí peněžitého daru - akce “100 let hrušovského fotbalu”
 
Usnesení číslo: 0598/RMOb-Sle/1822/13
160
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
projednala
 
žádost pana XXXXX XXXXXXX, nar. v roce  XXXX, trvale bytem X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX, o peněžitý dar; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;
 
2)
rozhodla
 
poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000,- Kč panu XXXXX XXXXXXXXX, nar. v roce XXXX, trvale bytem X XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu,
a
uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
Ing. Jiřina Gáliková,
T: 14.06.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0070/19
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu - rada
 
Usnesení číslo: 0599/RMOb-Sle/1822/13
160
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
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: 20.06.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
FaR/RMOb/9.0071/19
Rozpočtová opatření
 
Usnesení číslo: 0600/RMOb-Sle/1822/13
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: 31.05.2019

vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0041/19
Svěření majetku SMO, městského obvodu Slezská Ostrava ZŠ Chrustova (duben 2019)
 
Usnesení číslo: 0601/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
svěřit drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 9.193,25 Kč Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 






(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0048/19
Změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace (květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0602/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
se změnou zápisu v rejstříku škol a škoských zařízení Mateřské školy Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkové organizace, a to snížením kapacity ze 151 na 136 dětí, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 14.06.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0049/19
Smlouva o reklamě a propagaci - Ostravské komunikace, a.s. (květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0603/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
uzavřít smlouvu s obchodní společností Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544, o zajištění reklamy a propagace, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 (zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0050/19
Smlouva o reklamě a propagaci - OZO Ostrava s.r.o. (květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0604/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
uzavřít smlouvu s obchodní společností OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 62300920, o zajištění reklamy a propagace, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 (zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0051/19
Změna přílohy k usnesení číslo 0155/RMOb-Sle/1822/6 ze dne 23. 1. 2019 - souhlas s úhradou výdajů na dohody o provedení práce z prostředků zřizovatele MŠ Bohumínskou (květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0605/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
o změně podmínek přílohy a důvodové zprávy usnesení č. 0155/RMOb-Sle/1822/6 ze dne 23.1.2019, kterou souhlasila s úhradou výdajů na dohody o provedení práce z prostředků zřizovatele Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvkovou organizací, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0052/19
Souhlas s podáním žádosti a přijetím účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO - ZŠ Pěší (květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0606/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s podáním žádosti o účelový neinvestiční příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451, Základní školou Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkovou organizací, za účelem pořádání ozdravného pobytu žáků, dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury
2)
souhlasí
 
s přijetím účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451, Základní školou Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkovou organizací, do výše 240.000,- Kč, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0053/19
Určení platu řediteli Základní školy Slezská Ostrava Pěší 1, příspěvkové organizace - Mgr. Kamilu Tabáškovi
 
Usnesení číslo: 0607/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
určuje
 
plat panu Mgr. Kamilu Tabáškovi na zákadě jeho jmenování ředitelem Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2019, dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 28.06.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0054/19
Souhlas se zapojením do projektu a přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (PO VVV) - ZŠ Pěší (Šablony II)- květen 2019
 
Usnesení číslo: 0608/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
a) s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha, IČO: 00022985, Základní školou Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkovou organizací,
b) s přijetím neinvestiční účelové dotace do výše 898.103,- Kč Základní školou Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkovou organizací z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha, IČO: 00022985 v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063,
dle přílohy a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 




(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0055/19
Žádost o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce - MŠ Požární(květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0609/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s úhradou výdajů na dohodu o provedení práce z prostředků zřizovatele Mateřskou školou Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvkovou organizací, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0057/19
Souhlas s podáním žádosti a přijetím účelového příspěvku na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky ZŠ Pěší (květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0610/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s podáním žádosti o účelový příspěvek od statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, Základní školou Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkovou organizací, na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky, dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury
2)
souhlasí
 
s přijetím účelového příspěvku od statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměští 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, Základní školou Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvkovou organizací, do výše 220.000 Kč na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky,dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 





(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0058/19
Jmenování konkursní komise - ZŠ Škrobálkova květen 2019
 
Usnesení číslo: 0611/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
jmenuje
 
konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa pro výkon činnosti ředitele/ky Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvkové organizace:
1. člen určený zřizovatelem (předseda) - pan Ing. Roman Goryczka, místostarosta
2. člen určený zřizovatelem - pan Richard Vereš, starosta
3. člen určený ředitelem krajského úřadu - pan Mgr. Miroslav Trykar, právník Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK
4. školní inspektorka České školní inspekce - paní Mgr. Eliška Birková
5. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu
a typu příslušné školy nebo školského zařízení - paní Ing. Sylva Sládečková, vedoucí Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy
dle důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 28.06.2019

vedoucí odboru školství a kultury
2)
souhlasí
 
s tím, aby konkursní komise přizvala k jednání v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy konkursní komise, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 
(zn. předkl.)
ŠaK/RMOb/10.0059/19
Souhlas s podáním žádosti a přijetím účelového příspěvku na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky ZŠ Bohumínská (květen 2019)
 
Usnesení číslo: 0612/RMOb-Sle/1822/13
210
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s podáním žádosti o účelový příspěvek od statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, Základní školou Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkovou organizací, na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky, dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury
2)
souhlasí
 
s přijetím účelového příspěvku od statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, Základní školou Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkovou organizací, do výše 326.000 Kč na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky,
dle příloh a důvodové zprávy předloženého materiálu
 

Vyřizuje:
Mgr. Petra Nitková,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru školství a kultury

 
(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0040/19
Informativní zpráva o plnění kvalifikačních předpokladů vzdělání a o vzdělávání úředníků
 
Usnesení číslo: 0613/RMOb-Sle/1822/13
110
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
bere na vědomí
 
informativní zprávu o plnění kvalifikačních předpokladů vzdělání zaměstnanců SMO zařazených do ÚMOb Slezská Ostrava v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a o vzdělávání úředníků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu
 
2)
ukládá
 
vedoucí odboru vnitřních věcí provést kontrolu plnění kvalifikačních předpokladů vzdělávání a kontrolu stavu vzdělávání úředníků, vždy po uplynutí kalendářního roku a předložit informativní zprávu radě městského obvodu
 

Vyřizuje:
JUDr. Pavlína Švubová,
T: 20.04.2020

vedoucí odboru vnitřních věcí

 






(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0049/19
Návrh na stanovení celkového počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0614/RMOb-Sle/1822/13
110
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
stanovuje
 
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava následovně:
a) 206 zaměstnanců v pracovním poměru
b) 29 zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
ke dni 14. 5. 2019
 

 
(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0050/19
Návrh změny organizační struktury
 
Usnesení číslo: 0615/RMOb-Sle/1822/13
110
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
mění
 
s  odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu bod 1b) svého usnesení č. 0326/RMOb-Sle/1822/9 ze dne 5. 3. 2019, kterým:
zřizuje
1b) s účinností ode dne 1. 7. 2019 jedno funkční místo manažera projektů v rámci odboru dotací a veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
a to takto:
zřizuje
1b) s účinností ode dne 15. 5. 2019 jedno funkční místo manažera projektů v rámci odboru dotací a veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
 
2)
mění
 
s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu bod 2b) svého usnesení č. 0326/RMOb-Sle/1822/9 ze dne 5. 3. 2019, kterým:
ruší
2b) s účinností ode dne 1. 7. 2019 dosavadní organizační schéma odboru dotací a veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
a to takto:
ruší
2b) s účinností ode dne 15. 5. 2019 dosavadní organizační schéma odboru dotací a veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu
 
3)
mění
 
s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu bod 3b) svého usnesení č. 0326/RMOb-Sle/1822/9 ze dne 5. 3. 2019, kterým:
schvaluje
3b) s účinností ode dne 1. 7. 2019 navrhované organizační schéma odboru dotací a veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
a to takto:
schvaluje
b) s účinností ode dne 15. 5. 2019 navrhované organizační schéma odboru dotací a veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
 
4)
mění
 
bod 4) usnesení č. 0326/RMOb-Sle/1822/9 ze dne 5. 3. 2019, kterým:
konstatuje, že
s účinností ode dne 1. 5. 2019 se počet funkčních míst mění ze schválených 211 míst na 212 funkčních míst a ode dne 1. 7. 2019 se celkový počet funkčních míst zvyšuje na 214.
a to takto:
konstatuje, že
s účinností ode dne 1. 5. 2019 se počet funkčních míst mění ze schválených 211 míst na 212 funkčních míst, ode dne 15. 5. 2019 se počet funkčních míst zvyšuje o 1, to je na 213, a ode dne 1. 7. 2019 je celkový počet funkčních míst 214.
 

 
(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0051/19
Změna usnesení plánu schůzí Rady městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2019
 
Usnesení číslo: 0616/RMOb-Sle/1822/13
110
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
mění
 
usnesení č. 0034/RMOb-Sle/1822/3 ze dne 5.12.2018 ve znění usnesení č. 0284/RMOb-Sle/1822/8 ze dne 20.2.2019 a č. 0581/RMOb-Sle/1822/12 ze dne 24.4.2019, kterým stanovila termíny konání schůzí Rady městského obvodu Slezská Ostrava na rok 2019, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu
 

 






(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0052/19
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-31/2019
 
Usnesení číslo: 0617/RMOb-Sle/1822/13
110
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
o uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OTA-V-31/2019 s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991, na dobu ode dne 1. 6. 2019 do dne 30. 11. 2019; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
JUDr. Pavlína Švubová,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)
VV/RMOb/8.0053/19
Zrušení Komise pro otevřenost a rozvoj samosprávy a zřízení Komise pro participaci, informatiku, smart city a MA 21 Rady městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0618/RMOb-Sle/1822/13
110
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
ruší
 
komisi pro otevřenost a rozvoj samosprávy dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
JUDr. Pavlína Švubová,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru vnitřních věcí
2)
odvolává
 
z funkce
a) předsedsedkyni komise pro otevřenost a rozvoj samosprávy paní paní Bc. Petru Tylečkovou, MBA, LL.M.,
b) další členy komise, a to:
- pana Jiřího Tilla,
- pana Matěje Týna,
- pana Bc. Daniela Filipa,
- paní Kamilu Zedníčkovou,
- pana Dominika Mlčocha,
- pana Bc. Radomíra Mandoka,
- paní Miroslavu Turčíkovou,
- paní Mgr. Ivetu Vojtěchovskou,
- pana Denise Velčovského
- paní Ing. Kristýnu Vaňkovou.
 

Vyřizuje:
JUDr. Pavlína Švubová,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru vnitřních věcí
3)
zřizuje
 
komisi pro participaci, informatiku, smart city a MA 21dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
JUDr. Pavlína Švubová,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru vnitřních věcí
4)
jmenuje
 
předsedu Komise pro participaci, informatiku, smart city a MA 21 pana Richarda Vereše
a další členy této komise:
- pana Mgr. Gustava Kuchaře,
- paní Bc. Petru Tylečkovou, MBA, LL.M.,
- pana Jiřího Tilla,
- pana Matěje Týna,
- pana Bc. Daniela Filipa,
- paní Kamilu Zedníčkovou,
- pana Dominika Mlčocha,
- pana Bc. Radomíra Mandoka,
- paní Miroslavu Turčíkovou,
- paní Mgr. Ivetu Vojtěchovskou,
- pana Denise Velčovského,
- paní Ing. Kristýnu Vaňkovou.
 

Vyřizuje:
JUDr. Pavlína Švubová,
T: 24.05.2019

vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0084/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcná břemena - služebnosti v rámci projektu “Parkoviště Na Josefské, k.ú. Slezská Ostrava” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0619/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
jako vlastník nemovité věci, a to pozemku p.č. 2711 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Červenkova), s realizací stavebního záměru v rámci projektu “Parkoviště Na Josefské, k.ú. Slezská Ostrava“, investorů stavby:
XXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX
přičemž předmětný stavební záměr spočívá ve vybudování parkoviště, tvořeného ze dvou zpevněných ploch pro parkování celkem 8 osobních motorových vozidel včetně odvodňovacího žlábku, přípojky dešťové kanalizace a chodníku k dále uvedené stavbě, na/v částech pozemku p.č. 2711 v k.ú. Slezská Ostrava, pro stavbu-budovu č.p. 775, která je součástí pozemku p.č. 2727 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2)
rozhodla
 
uzavřít ve prospěch investorů stavby smlouvu o udělení práva provést stavbu na/v pozemku p.č. 2711, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1167 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Červenkova), konkrétně:
- parkoviště pro osobní motorová vozidla tvořené zpevněnou plochou s 5 parkovacími místy na/v části uvedeného pozemku o výměře 9 m2, zpevněnou plochou se 3 parkovacími místy na/v části uvedeného pozemku o výměře 6 m2 a odvodňovacím žlábkem na/v části uvedeného pozemku o délce 16 m (délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) odvodňovacího žlábku),
- přípojku dešťové kanalizace na/v části uvedeného pozemku o délce 4 m (délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) přípojky dešťové kanalizace),
- chodník (přístup) na/v části uvedeného pozemku o výměře 1 m2,
a to vše ve vztahu k pozemku investorů stavby p.č. 2727 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba-budova č.p. 775, v rámci projektu “Parkoviště Na Josefské k.ú. Slezská Ostrava”, dle situačního plánu, s investory stavby:
XXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3)
rozhodla
 
uzavřít ve prospěch investorů stavby smlouvu o udělení práva vstupu a vjezdu na části pozemku p.č. 2711 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu podle situačního plánu, s investory stavby:
XXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
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XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX
za účelem provedení stavby dle bodu 2 tohoto usnesení; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
4)
rozhodla
 
uzavřít ve prospěch budoucích oprávněných jakožto spoluvlastníků nemovité věci - (panujícího) pozemku p.č. 2727 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 775, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen - služebností k tíži (služebného) pozemku p.č. 2711, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1167 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Červenkova), a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcných břemen - služebností k částem pozemku s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti stezky (přístup) je: 1 m2, služebnosti zřízení a užívání parkoviště je: celkem 15 m2 (9 m2 + 6 m2) + 3 m a služebnosti inženýrské sítě (přípojka dešťové kanalizace) je: 4 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) odvodňovacího žlábku a přípojky dešťové kanalizace, s budoucími oprávněnými:
XXXXXXX
XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
X
XXXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX
kdy obsahem:
a) věcného břemene - služebnosti stezky je právo oprávněných osob chodit po části pozemku p.č. 2711 (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 oprávněným osobám a odcházeli od nich nebo se lidskou silou po této části pozemku dopravovali, a povinnost povinné osoby práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;
b) věcného břemene - služebnosti zřízení a užívání parkoviště je:
• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemku p.č. 2711 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, parkoviště pro parkování 8 osobních motorových vozidel tvořené dvěma zpevněnými plochami včetně odvodňovacího žlábku (dále jen “Parkoviště”), a to vhodným a bezpečným způsobem,
• právo Parkoviště užívat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to vše na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,
• povinnost 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. 2711 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, stavbu - přípojka dešťové kanalizace (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 část dotčeného pozemku p.č. 2711 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.
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) pozemku považován za běžný metr (bm) Stavby a případně i odvodňovacího žlábku). 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: 30.09.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0212/19
Zřízení věcných břemen - služebností, projekt “Rekonstrukce rodinného domu” v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0620/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
o zřízení úplatných věcných břemen - služebností k tíži (služebného) pozemku p.p.č. 180/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4343 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Okrajní), a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 2720-1b/2019 ze dne 03.03.2019 (pro elektro přípojku NN), tj. v rozsahu: 10,7 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, a v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 2720-1a/2019 ze dne 03.03.2019 (pro přístup a příjezd), tj. v rozsahu: celkem 21 m2 (18 m2 + 3 m2), s tím, že rozsah služebnosti stezky (přístup /větší díl “a” + menší díl “b”/) je: 21 m2 (18 m2 + 3 m2) a rozsah služebnosti cesty (příjezd /větší díl “a”/) je: 18 m2, ve prospěch oprávněných, jakožto vlastníků (panujícího) pozemku p.č.st. 861 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 644:
XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za účelem zřízení a provozování elektro přípojky NN a zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům p.č.st. 861 a p.p.č. 185/3 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rámci projektu “Rekonstrukce rodinného domu”,
a o uzavření příslušné smlouvy s oprávněnými jakožto vlastníky panujícího pozemku,
přičemž obsahem:
a) věcného břemene - služebnosti stezky je právo oprávněných osob chodit po částech služebného pozemku p.p.č. 180/35 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, nebo se po těchto částech služebného pozemku dopravovat lidskou silou a právo, aby jiní po těchto částech služebného pozemku přicházeli k oprávněným osobám a odcházeli od nich nebo se lidskou silou po těchto částech služebného pozemku dopravovali, a povinnost povinné osoby práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět;
b) věcného břemene - služebnosti cesty je právo oprávněných osob jezdit jakýmikoli vozidly přes část služebného pozemku p.p.č. 180/35 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a právo, aby jiní přes tuto část služebného pozemku přijížděli k oprávněným osobám a odjížděli od nich, 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.p.č. 180/35 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, stavbu - elektro přípojka NN (dále jen “Stavba”), vedoucí k pozemku p.č.st. 861 v k.ú. Muglinov, 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. 180/35 v k.ú. Muglinov, 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 věcných břemen - služebností je vymezen geometrickými plány č. 2720-1a/2019 ze dne 03.03.2019 (stezka a cesta) a č. 2720-1b/2019 ze dne 03.03.2019 (inženýrská síť).
Věcná břemena - služebnosti se zřizují na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 7.430,- Kč + DPH v zákonné výši, tj. 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), kterou oprávnění 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 věcných břemen - služebností.
Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.10.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 


(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0237/19
Záměr prodeje pozemku p.č.st. 166/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 277 (ul. Koněvova)
 
Usnesení číslo: 0621/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
rozhodnout o záměru prodeje
pozemku p.č.st. 166/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 240 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 277, bytový dům, (adresa místa: Koněvova 277/102, Heřmanice, 713 00 Ostrava), a to včetně všech součástí a příslušenství;
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.12.2019

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: 31.05.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0239/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 394 a části pozemku p.č. 395 (označena p.č. 395/2) v k.ú. Koblov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0622/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
vydat souhlas k záměru města prodat
nemovité věci v obci Ostrava, k.ú. Koblov, konkrétně:
- pozemek p.č. 394, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m2,
- část pozemku p.č. 395, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 248 m2, která je vymezena geometrickým plánem č. 1339-14/2019 ze dne 04.04.2019 a v něm označena jako:
• pozemek p.č. 395/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 197 m2, 
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0251/19
Výpůjčka pozemku p.p.č. 705 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava + Udělení záštity a užití loga statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0623/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
projednala
 
žádost XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, ze dne 20.3.2019 o výpůjčku pozemku p.p.č. 705 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, a o záštitu a užití loga statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;
 
2)
rozhodla
 
o  výpůjčce
pozemku p.p.č. 705, ostatní plocha, zeleň, o výměře 5004 m2, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,
s vypůjčitelem:
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
na dobu určitou, a to dne 29.6.2019, za účelem přípravy a uspořádání akce “Vítání prázdnin”,
a o uzavření příslušné smlouvy;
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 až č. 3 předloženého materiálu;
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 15.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy
3)
rozhodla
 
v návaznosti na projednání žádosti, dle bodu 1 tohoto usnesení, o záštitu a užití loga statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava:
1. udělit záštitu za akci Vítání prázdnin, konanou dne 29.6.2019 na pozemku p.p.č. 705 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava;
2. souhlasit s použitím loga statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava, které bude umístěno dne 29.6.2019 při akci Vítání prázdnin na pozemku p.p.č. 705 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava;
3. uzavřít podlicenční smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX;
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 4 předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
JUDr. Pavlína Švubová,
T: 15.06.2019

vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0261/19
Smlouva o právu provést stavbu a o právu vstupu a vjezdu na pozemek p.p.č. 261/36 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava - Asental Land, s.r.o.
 
Usnesení číslo: 0624/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a o právu vstupu a vjezdu na pozemek ve znění přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu, týkající se realizace projektu “Lokalita Nad Vodárnou” na/v pozemku p.p.č. 261/36 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s investorem stavby:
Asental Land, s.r.o.
IČO: 277 69 143
sídlo: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.09.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0263/19
Záměr prodeje pozemků p.č. 1607/4 a p.č. 1617/5 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0625/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
vydat souhlas k záměru města prodat
pozemky v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, konkrétně:
- pozemek p.č. 1607/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m2,
- pozemek p.č. 1617/5, zahrada, o výměře 365 m2,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0264/19
Záměr prodeje části pozemku p.č. 337/50 (označena p.č. 337/167) v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0626/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
vydat souhlas k záměru města prodat
část pozemku p.č. 337/50, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1761 m2, v obci Ostrava, k.ú. Heřmanice, která je vymezena geometrickým plánem č. 2318-29/2019 ze dne 05.04.2019 a v něm označena jako:
- pozemek p.č. 337/167, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m2, v obci Ostrava, k.ú. Heřmanice,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0265/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 1168/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0627/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
vydat nesouhlas k záměru města
prodat pozemek p.č. 1168/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 341 m2, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 





(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0267/19
Záměr prodeje pozemku p.č. 67 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0628/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
vydat nesouhlas k záměru města
prodat pozemek p.č. 67, trvalý travní porost, o výměře 185 m2, v obci Ostrava, k.ú. Kunčičky,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0268/19
Projednání návrhu na uzavření dohody o narovnání - RENGL, s.r.o.
 
Usnesení číslo: 0629/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
uzavřít dohodu o narovnání, ve znění přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, s obchodní společností:
RENGL, s.r.o.
sídlo: Zákopnická 354/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
IČO: 254 20 160
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.07.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 


(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0269/19
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0630/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
vydat nesouhlas k záměru města
prodat pozemky v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, konkrétně:
- pozemek p.č. 593, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 85 m2,
- pozemek p.č. 592, zahrada, o výměře 696 m2,
- pozemek p.č. 630/1, zahrada, o výměře 1264 m2,
- pozemek p.č. 641/4, zahrada, o výměře 239 m2,
- pozemek p.č. 641/5, zahrada, o výměře 203 m2,
- pozemek p.č. 641/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 806 m2,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0270/19
Stanovisko k záměru prodeje pozemků p.č. 302/2, p.č. 302/43 a části pozemku p.č. 302/3 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0631/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
vydává
 
kladné stanovisko
k záměru prodeje nemovitých věcí v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, konkrétně:
- pozemku p.č. 302/2, orná půda,
- pozemku p.č. 302/43, ostatní plocha, jiná plocha,
- části pozemku p.č. 302/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, vyznačené zeleně v příloze č. 3 předloženého materiálu,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2)
vydává
 
kladné stanovisko
k umístění stavby “Ostrava - Hrušov, terénní úpravy” na/v pozemcích v obci Ostrava, k.ú. Hrušov, konkrétně:
- pozemku p.č. 302/2, orná půda,
- pozemku p.č. 302/43, ostatní plocha, jiná plocha,
- části pozemku p.č. 302/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, vyznačené zeleně v příloze č. 3 předloženého materiálu,
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0271/19
Vzetí na vědomí realizaci stavby, vstup na pozemky a právo provést stavbu - projekt “Kanalizace Hrušov” v k.ú. Hrušov a k.ú. Muglinov, obec Ostrava - statutární město Ostrava
 
Usnesení číslo: 0632/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
bere na vědomí
 
realizaci a právo provést níže uvedenou stavbu na/v:
- pozemku p.p.č. 22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1327 m2,
- pozemku p.p.č. 23/23, ostatní plocha, zeleň, o výměře 766 m2,
- pozemku p.p.č. 423, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 184 m2,
- pozemku p.p.č. 424/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 896 m2,
- pozemku p.p.č. 437/1, zahrada, o výměře 4023 m2,
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
a
- pozemku p.č. 1543/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4781 m2,
- pozemku p.č. 1543/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2,
- pozemku p.č. 1607/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2002 m2,
- pozemku p.č. 1616, zahrada, o výměře 251 m2,
- pozemku p.č. 1619/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2677 m2,
- pozemku p.č. 1619/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 106 m2,
- pozemku p.č. 1629/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1747 m2,
- pozemku p.č. 1632, ostatní plocha, zeleň, o výměře 407 m2,
- pozemku p.č. 1729, ostatní plocha, zeleň, o výměře 369 m2,
- pozemku p.č. 1770, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2902 m2,
- pozemku p.č. 1785, zahrada, o výměře 742 m2,
- pozemku p.č. 1795/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2122 m2,
- pozemku p.č. 1795/104, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 410 m2,
- pozemku p.č. 1795/105, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 483 m2,
- pozemku p.č. 1874/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2670 m2,
- pozemku p.č. 1950/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3449 m2,
- pozemku p.č. 1974/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 m2,
- pozemku p.č. 2010, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2,
- pozemku p.č. 2011, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m2,
- pozemku p.č. 2012, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m2,
- pozemku p.č. 2013, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2,
- pozemku p.č. 2016, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2,
- pozemku p.č. 2017, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m2,
- pozemku p.č. 2024, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m2,
v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
a bezúplatný vstup na výše uvedené pozemky, vše za účelem provedení této stavby - umístění nové splaškové oddílné stokové soustavy, přepojení stávající kanalizace na novou a výstavba nové dešťové kanalizace, v rámci projektu “Kanalizace Hrušov”, jehož investorem je:
statutární město Ostrava
sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
a to za splnění podmínek, že:
- potřebné práce budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo ke zničení předmětných pozemků technikou,
- po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, případně budou uhrazeny veškeré škody, které vznikly během realizace prací,
- budou dodrženy podmínky stanovené odborem dopravy a životního prostředí (DaŽP) Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava ve stanovisku č.j. Sle/6447/19/DaŽP/Sý ze dne 20.3.2019 (např. minimálně 30 dní před zahájením vlastních výkopových prací bude odbor DaŽP požádán o povolení zvláštního užívání místních komunikací, chodníků nebo veřejné zeleně),
- Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor majetkové správy (MS) bude písemně či elektronicky informován o zahájení a skončení užívání dotčených pozemků (den zahájení a ukončení prací),
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.07.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0273/19
Projednání ukončení nájmu bytu výpovědí/dohodou
 
Usnesení číslo: 0633/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
bere na vědomí
 
výpověď nájmu bytu č. X, o velikosti 2+0 (plocha bytu: 59,29 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 55,29 m2), nacházejícího se v budově na adrese XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, učiněnou nájemcem, panem XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, narozeným v roce XXXX, bytem viz adresa bytu, která  tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu, přičemž nájemní vztah skončí dne 1.8.2019, 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: 02.08.2019

vedoucí odboru majetkové správy
2)
projednala
 
žádost nájemce, pana XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem viz adresa bytu, o ukončení nájmu bytu č. X, o velikosti 2+0 (plocha bytu: 59,29 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 55,29 m2), nacházejícího se v budově na adrese XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou, a to ke dni 31.5.2019; předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
3)
rozhodla
 
vyhovět žádosti dle bodu 2 tohoto usnesení a ukončit nájem bytu, založený nájemní smlouvou ze dne 24.2.2014, kterou byl pronajat byt č. X, o velikosti 2+0 (plocha bytu: 59,29 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 55,29 m2), nacházející se v budově na adrese XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, a to dohodou s nájemcem, panem XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, narozeným v roce XXXX, bytem tamtéž, ke dni 31.5.2019 a
uzavřít příslušnou dohodu;
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 dohody o ukončení nájemní smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0274/19
Projednání žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu
 
Usnesení číslo: 0634/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
projednala
 
žádost a doplnění žádosti pana XXXXX XXXXXXX, narozeného v roce XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 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
 
nevyhovět žádosti a jejímu doplnění dle bodu 1 tohoto usnesení a nepronajmout byt č. X, o velikosti 3+1 (plocha bytu: 84,70 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 76,45 m2), s koupelnou a WC, nacházející se ve stavbě, a to budově č.p. XXXX (adresa místa: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX), která je součástí pozemku p.č. XXXX v obci Ostrava, k.ú. XXXXXXX XXXXXXX, panu XXXXX XXXXXXXXX, narozenému v roce XXXX, bytem tamtéž; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.05.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0275/19
Nájem části pozemku p.č. 1989 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0635/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
o nájmu
části pozemku p.č. 1989, zahrada, v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, o výměře 380 m2 z celkové výměry 4570 m2, označené jako díl “B”,
s nájemcem:
XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za roční nájemné ve výši 3.800,- Kč, za účelem užívání již zřízené oplocené zahrady k rekreačnímu využití, včetně staveb, pergoly, zahradního přístřešku, bazénu nebo skleníku, a to za splnění těchto podmínek: předmětná stavba bude mít výměru do 25 m2 zastavěné plochy, bude do výšky 3 m a bude umístěna v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice předmětu nájmu,
a o uzavření příslušné smlouvy, která bude obsahovat ujednání, že z titulu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku nájemcem bez smluvního vztahu či z jiného právního důvodu po dobu od 1.1.2018 do účinnosti nájemní smlouvy náleží vlastníkovi (pronajímateli) peněžitá náhrada ve výši 4,- Kč/m2/rok, kterou nájemce zaplatí současně s ročním nájemným;
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2018

Vedoucí odboru majetkové správy

 






(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0276/19
Výpůjčka pozemku p.č. 4451/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - RABA Motosport z.s.
 
Usnesení číslo: 0636/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
rozhodla
 
o výpůjčce
pozemku p.č. 4451/2, ostatní plocha, o výměře 2381 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
s vypůjčitelem:
RABA Motosport z.s.
sídlo: Paculova 124/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČO: 227 23 161
na dobu určitou - ode dne 25.6.2019 do dne 2.7.2019, za účelem přípravy a uspořádání akce “Mezinárodní silniční závody motocyklů - Okruh Františka Bartoše”,
a o uzavření příslušné smlouvy;
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 15.06.2019

Vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0277/19
Prodej pozemku p.č. 4780/7 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0637/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
doporučuje
 
Zastupitelstvu městského obvodu Slezská Ostrava
rozhodnout o prodeji
pozemku p.č. 4780/7, zahrada, o výměře 77 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
kupujícím:
XXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za dohodnutou kupní cenu ve výši 40.000,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,
a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny;
dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 30.06.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0282/19
Souhlas s umístěním stavby, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcné břemeno - služebnost v rámci projektu “Slezská Ostrava, Občanská, garáž, NNk” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
 
Usnesení číslo: 0638/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
s umístěním zemního kabelového vedení NN včetně přípojkové skříně na/v části pozemku p.č. 609/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rámci projektu “Slezská Ostrava, Občanská, garáž, 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 včetně přípojkové skříně, na/v části pozemku p.č. 609/1, zahrada, o výměře 2101 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 37 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby, v rámci projektu “Slezská Ostrava, Občanská, garáž, 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. 609/1 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. 609/1, zahrada, o výměře 2101 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s tím, že předpokládaný rozsah služebnosti je: 37 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) níže uvedené liniové stavby, a to v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene - služebnosti k časti pozemku, 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. 609/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, stavbu - zemní kabelové vedení NN včetně přípojkové 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 dotčenou část pozemku p.č. 609/1 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: 31.08.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 (zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0283/19
Změna bodů 3b) + 4a) usnesení č. 0569/RMOb-Sle/1822/12 ze dne 24.4.2019
 
Usnesení číslo: 0639/RMOb-Sle/1822/13
180
k usnesení č. 0569/RMOb-Sle/1822/12
 
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
mění
 
a) s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu bod 3b) svého usnesení č. 0569/RMOb-Sle/1822/12 ze dne 24.4.2019 takto:
3. rozhodla
o nájmu bytu na dobu určitou, konkrétně o nájmu:
b) bytu č. X, o velikosti 1+1 (plocha bytu: 48,45 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 44,45 m2), s koupelnou a WC, nacházejícího se ve stavbě, a to budově č.p. XXXX (adresa místa: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX), která je součástí pozemku p.č. XXXX v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, paní XXXXXX XXXXXXXX, narozené v roce 1960, bytem tamtéž, za smluvní nájemné ve výši 2.222,- Kč měsíčně, na dobu určitou - od 1.6.2019 do 31.1.2020, za splnění podmínky ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.1.2019 uzavřené s panem XXXXXXXXX XXXXXX, narozeným v roce XXXX, bytem viz adresa bytu, kterou mu byl pronajat předmětný byt č. X v budově na adrese XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, před podpisem nájemní smlouvy;
a o uzavření příslušné nájemní smlouvy;
dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
b) s odkazem na důvodovou zprávu předloženého materiálu bod 4a) svého usnesení č. 0569/RMOb-Sle/1822/12 ze dne 24.4.2019 takto:
4. rozhodla
a) o ukončení nájmu bytu založeného nájemní smlouvou ze dne 31.1.2019, kterou byl pronajat byt č. X, o velikosti 1+1 s příslušenstvím (plocha bytu: 48,45 m2, z toho započitatelná plocha pro výpočet nájemného: 44,45 m2), nacházejícho se v budově na adrese XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, a to dohodou s nájemcem - paní XXXXXXX XXXXXXXXX, narozenou v roce XXXX, ke dni 31.5.2019;
a o uzavření příslušné dohody;
dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje:
Ing. Pavel Slabý,
T: 31.07.2019

vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
MS/RMOb/4.0288/19
Souhlas vlastníka sousedního pozemku, Právo provést stavbu, Právo vstupu a vjezdu na pozemek, Budoucí věcná břemena - služebnosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0640/RMOb-Sle/1822/13
180
Rada městského obvodu Slezská Ostrava
1)
souhlasí
 
jako vlastník sousední nemovité věci, a to pozemku p.č. 4814 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Šmilovského), s realizací stavebního záměru v rámci projektu “Rodinný dům” na/v pozemku p.č. 4893 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  investora stavby:
XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX
přičemž předmětný stavební záměr spočívá v realizaci stavby rodinného domu, zpevněných ploch pro parkování osobních vozidel a terasy, včetně přípojek inženýrských sítí a oplocení, na/v pozemku p.č. 4893 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, který je přímo sousedícím pozemkem s výše uvedeným pozemkem p.č. 4814 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 včetně tubusové vodoměrné šachty na/v části pozemku p.č. 4814, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3185 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Šmilovského), s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 8,5 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,
- přípojku splaškové kanalizace včetně revizní šachty na/v části pozemku p.č. 4814, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3185 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Šmilovského), s tím, že rozsah dotčení pozemku je: 1 m, přičemž délkový metr (m) pozemku je považován za běžný metr (bm) uvedené liniové stavby,
- zpevněnou plochu o výměře 30 m2 (přístup a příjezd) na/v pozemku p.č. 4814, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3185 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Šmilovského), za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku investora stavby p.č. 4893 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
a to vše ve vztahu k pozemku investora stavby p.č. 4893 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rámci projektu “Rodinný dům” na/v pozemku p.č. 4893 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle situačního plánu, s investorem stavby:
XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX 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. 4814 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, uvedené v bodě 2 tohoto usnesení, v rozsahu podle situačního plánu, s investorem stavby:
XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX 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 - (panující) pozemek p.č. 4893 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen - služebností k tíži (služebného) pozemku p.č. 4814, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3185 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. Šmilovského), s tím, že předpokládaný rozsah jak služebnosti stezky, tak služebnosti cesty je: 30 m2 (přístup a příjezd), a předpokládaný rozsah služebnosti inženýrských sítí je: celkem 9,5 m (přípojka vody včetně tubusové vodoměrné šachty je: 8,5 m + přípojka splaškové kanalizace včetně revizní šachty je: 1 m), přičemž délkový metr (m) pozemku 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 pozemku, s budoucím oprávněným:
XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX
kdy obsahem:
a) věcného břemene - služebnosti stezky je právo oprávněné osoby chodit po části pozemku p.č. 4814 (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. 4814 (příjezd) v k.ú. Slezská Ostrava, 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 inženýrských sítí je:
• právo zřídit na vlastní náklady na/v částech pozemku p.č. 4814 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, stavbu - přípojka vody včetně tubusové vodoměrné šachty - a stavbu - přípojka splaškové kanalizace včetně revizní šachty (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 dotčeného pozemku p.č. 4814 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) pozemku 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: 31.08.2019

vedoucí odboru majetkové správy


 
Materiály, které byly odloženy :
 
Název
Záměr prodeje pozemku p.č. 186 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava


