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Usnesení č. 50

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 14. 9. 2016
50/1070.) Rada městského obvodu Hrabová
schvaluje
rozpočtové opatření městského obvodu Hrabová č. 15, kterým se:
zvyšují
běžné výdaje
§ 2212, pol. 5171
§ 3399, pol. 5169, ORG43399
§ 3612, pol. 5151
§ 3612, pol. 5152
§ 3745, pol. 5132
§ 3745, pol. 5424
§ 3745, pol. 5137
§ 3745, pol. 5172
§ 5512, pol. 5163
§ 6171, pol. 5151
§ 6171, pol. 5176
§ 6171, pol. 5137
§ 6171, pol. 5172
§ 3725, pol. 5169

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

36 tis.
2 tis.
174 tis.
241 tis
2 tis.
7 tis.
28 tis.
6 tis.
1 tis.
7 tis.
1 tis.
16 tis.
6 tis.
49 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

snižují
běžné výdaje
§ 2212, pol. 5171
§ 3399, pol. 5175, ORG43399
§ 3612, pol. 5909
§ 3612, pol. 5909
§ 3745, pol. 5156
§ 3745, pol. 5011
§ 3745, pol. 5169, ÚZ6
§ 5512, pol. 5154
§ 6171, pol. 5153
§ 6171, pol. 5167
§ 3722, pol. 5169
§ 6171, pol. 5901

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

36
2
174
241
2
7
34
1
7
1
22
49

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

50/1071.) Rada městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
žádost o zábor veřejného prostranství za účelem umístění reklamního
zařízení na krajské
a senátní volby 2016 „Starostové a
nezávislí“ podanou dne 30. 8. 2016 společností PAPILIO-advertising ,
spol. s r.o., se sídlem ul. 5. května 5039/22, Ostrava – Třebovice,
IČ:25393413.
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50/1072.) Rada městského obvodu Hrabová
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce bytu č. 1 v domě Příborská
469/23, Ostrava-Hrabová“ z důvodů uvedených v důvodové zprávě,
rozhodla
zaslat písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Rekonstrukce bytu č. 1 v domě Příborská 469/23,
Ostrava-Hrabová“, uchazečům dle předloženého návrhu s úpravou,
souhlasí
s výzvou na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce bytu
č. 1 v domě Příborská 469/23, Ostrava-Hrabová“, dle předloženého
návrhu
a rozhodla
o jmenování pracovní skupiny pro otevírání obálek veřejné zakázky
malého rozsahu
ve složení: Pospěch Milan, Ing. Jana
Faicová, Bc. Lucie Slívová; náhradníci: Ivona Petrová, Ing. Bohumil
Rundt, Svatava Králová.
50/1073.) Rada městského obvodu Hrabová
souhlasí
s instalací sádrokartonové příčky v bytě p. L.V., Příborská 17, na náklady
nájemce
s podmínkou, že realizace bude provedena dle
platných předpisů a norem.
50/1074.) Rada městského obvodu Hrabová
souhlasí
s výměnou plynového kotle v bytě paní J.Ž., Příborská 19, na náklady
městského obvodu Hrabová
50/1075.) Rada městského obvodu Hrabová
rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu na opravu uličních vpustí na ul.
Mezipolí, Ostrava-Hrabová dodavateli SEKOS Morava, a.s., se sídlem
Vratimovská 716, 719 00 Ostrava-Kunčice,
IČ 25832654, za
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cenu nejvýše přípustnou 35.537,36 vč. DPH.
50/1076.) Rada městského obvodu Hrabová
rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě Příborská 481/21, OstravaHrabová, se stávající nájemkyni J.H. na dobu určitou ½ roku, s účinností
od 15.9.2016, dle předloženého návrhu
a pověřuje
vedoucí odboru financí a správy majetku provedením všech úkonů k
uzavření nájemní smlouvy.
z.: Ing. Pavla Navrátilová
t.: do 15.9.2016
50/1077.) Rada městského obvodu Hrabová
rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Brno,
Štýřice, Vídeňská 55, PSČ 639 00, IČ 28358589, na zpracování projektové
dokumentace
a v součinnosti s ní zajištění dalších
nezbytných dokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s
realizací projektu s názvem „Nakládání s bioodpady: Statutární město
Ostrava- městský obvod Hrabová“ v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
50/1078.) Rada městského obvodu Hrabová
rozhodla
o doplnění vybavení kanceláře mistra a dílny pracovní čety VPP dle
předloženého seznamu.
50/1079.) Rada městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
návrh cenové mapy stavebních pozemků města Ostravy č. 17 pro k.ú.
Hrabová, předložený dne 7.9.2016.
50/1080.) Rada městského obvodu Hrabová
souhlasí,
jako vlastník sousedních pozemků parc.č. 2547 a 2540/1 v k.ú. Hrabová,
s umístěním stavby čistírny odpadních vod pro rozestavěnou stavbu rod.
domu na pozemku parc.č. 539/14,
ul. K Pilíkům v k.ú. Hrabová.
50/1081.) Rada městského obvodu Hrabová
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souhlasí
s prodejem pozemku parc.č. 1869 o výměře 566 m 2 v k.ú. Hrabová, dle
žádosti statutárního města Ostrava ze dne 12.9.2016.
50/1082.) Rada městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
a) žádost o provedení zatrubnění části koryta Zyfu na ul. Krmelínská
v k.ú. Hrabová podanou
dne 31.8.2016 zástupcem žadatelů panem
Liborem Pilchem
b) nesouhlasná stanoviska k provedení zatrubnění části koryta Zyfu ze
dne 24.8.2016 a ze dne 12.9.2016
c) studii na rekonstrukci zatrubněné části potoka Zyf zpracovanou
společností HYDROPROJEKT CZ, a.s.
a nesouhlasí
s provedením zatrubnění části koryta Zyfu na ul. Krmelínská v oblasti
Hrabová-Žižkov.
50/1083.) Rada městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
záměr společnosti RD Styl a.s. realizovat zástavbu rodinnými domy na
pozemcích parc.č. 34/1 a 36/2 v lokalitě Hrabová-Žižkov v k.ú. Hrabová
a ukládá
komisi výstavby, dopravy a ekologie projednat předmětný záměr.
z.: Ing. Jan Dvořák
50/1084.) Rada městského obvodu Hrabová
bere na vědomí
stanovisko České inspekce životního prostředí ze dne 5.9.2016 ve věci
řešení problematiky zápachu z objektů v průmyslové zóně Hrabová na ul.
Na Rovince.
50/1085.) Rada městského obvodu Hrabová
ruší
usnesení č. 45/982 ze dne 13.7.2016.
50/1086.) Rada městského obvodu Hrabová
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bere na vědomí
záměr příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Hrabová,
Paskovská 46, p.o., rozšířit školní družinu v prostorách stávajícího
služebního bytu
a pověřuje
vedoucí odboru stavebně správního k přípravě zakázky na zpracování
projektové dokumentace.
z.: Ing. Jana Faicová
t.:
1 měsíc po uvolnění
bytu
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