
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

Bc. Radim Miklas

místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

z 10. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava - Jih

která se konala 3.3.2011 9:00

(usn.č. 0356/10 - usn.č. 0412/10)
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Přehled usnesení 10. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 3.3.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0356/10 1. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice, ul. Řadová ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0357/10 2. Doplnění a úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0358/10 3. Revokace usnesení č. 299/9 Rady městského obvodu Ostrava-Jih - Návrhu rozpočtového
opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0359/10 4. Revokace usnesení č. 301/9 Rady městského obvodu Ostrava-Jih - Návrhu rozpočtového
opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0360/10 5. Souhlas s použitím části neinvestičního příspěvku na mzdy a zákonné odvody pro
nepedagogické zaměstnance ZŠ a MŠ Horymírova 100 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0361/10 6. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace ( Bc. Radim
Miklas , místostarosta )

0362/10 7. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0363/10 8. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0364/10 9. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0365/10 10. Pronájem bytů výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0366/10 11. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0367/10 12. Uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení, pronájem
malometrážního bytu, pronájem náhradních bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0368/10 13. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0369/10 14. Zajištění přístřeší, náhradního ubytování, podání výpovědi z nájmu bytu, zánik nájmu bytu,
zrušení výpovědi z nájmu bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0370/10 15. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0371/10 16. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0372/10 17. Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ( Mgr.
Karel Sibinský , starosta )

0373/10 18. Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ( Mgr. Karel
Sibinský , starosta )

0374/10 19. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0375/10 20. Pronájem volných míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0376/10 21. Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Mňukova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0377/10 22. Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0378/10 23. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0379/10 24. Prodej pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Kaminského ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0380/10 25. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nad Úvozem ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0381/10 26. Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0382/10 27. Pronájem nebytových prostor v budově na ulici Dr. Martínka čp. 1611, Ostrava-Hrabůvka (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0383/10 28. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )
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0384/10 29. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0385/10 30. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0386/10 31. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0387/10 32. Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu G-centra u Ivety Vavrošové (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0388/10 33. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0389/10 35. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.
ů. Zábřeh nad Odrou, ul.Výškovická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0390/10 36. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Husarova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0391/10 37. Svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0392/10 38. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0393/10 39. Výpůjčka nebytových prostor v budově G-Centra ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0394/10 40. Výpůjčka pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0395/10 41. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 60, Ostrava-Zábřeh ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0396/10 42. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 4, Ostrava-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0397/10 43. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 6, Ostrava-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0398/10 44. Změna účelu užívání stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0399/10 45. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J.Matuška ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0400/10 46. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0401/10 47. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0402/10 48. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Souhlas se změnou užívání stavby v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rýparova - znovu projednání usne. č. 278/8 ze dne 3.2.2011 ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0403/10 49. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0404/10 50. Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou SDH Ostrava-Zábřeh za
rok 2010 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0405/10 51P. Rekonstrukce náměstí Gen. Svobody a přilehlých komunikací - úpravy stávající projektové
dokumentace ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0406/10 52P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa,
Jubilejní 64, Ostrava-Hrabůvka ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0407/10 53P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna rozvodů vody v domech J. Škody 1/188, 4/183,
7/191, 9/192" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0408/10 54P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za I. a IV. čtvrtletí 2010 Základních škol a mateřských škol, příspěvkových organizací ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )
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0409/10 55P. Úprava Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesním smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0410/10 56P. Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "GO fasády a střechy vč. výměny výplní a izolace proti zemní vlhkosti,
Závodní 330/49 A+B, Ostrava-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek )

0411/10 57P. Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14, Ostrava-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0412/10 58. Demolice spojovacího krčku objektu na ulici 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

staženo 34. Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samojlovova - znovu projednání usnesení č. 297/8 ze dne 3.2.2011 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0356/10
1

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice, ul. Řadová

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 715/64 ostatní plocha, zeleň o výměře 28
m2 v k.ú. Výškovice, ul. Řadová, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro 2 osobní
vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0357/10
2

Doplnění a úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s doplněním a úplným zněním zřizovací listiny Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkové organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,
příspěvkové organizace, Základní a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A,
příspěvkové organizace dle důvodové zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit doplnění a úplné znění zřizovací listiny
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace a  Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, Základní a
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace dle důvodové
zprávy.

0358/10
3

Revokace usnesení č. 299/9 Rady městského obvodu Ostrava-Jih - Návrhu rozpočtového
opatření č. 2

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 299/9 ze dne 17.2.2011, kterým Rada souhlasila se změnou závazného ukazatele
Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, t.j. navýšením o
1261 tis. Kč.

0359/10
4

Revokace usnesení č. 301/9 Rady městského obvodu Ostrava-Jih - Návrhu rozpočtového
opatření č. 4

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 301/9 ze dne 17.2.2011, kterým Rada souhlasila se změnou závazného ukazatele
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, t.j.
navýšením o 1176 tis. Kč.
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0360/10
5

Souhlas s použitím části neinvestičního příspěvku na mzdy a zákonné odvody pro
nepedagogické zaměstnance ZŠ a MŠ Horymírova 100

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím části neinvestičního příspěvku v celkové výši 180 tis. Kč na mzdové náklady a s
nimi spojené zákonné odvody nepedagogických zaměstnanců Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

0361/10
6

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace dle
důvodové zprávy.

0362/10
7

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím věcných darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih a to:

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 19 680,- Kč prosklené vitríny od A-typ Morava s.r.o., Junácká 129,
Stará Bělá
- věcný dar  v hodnotě 6 597,84 Kč (2x 3 298,92 Kč)  výukové CD-ROMy dějepis, fyzika 2 od
SILCOM, CD-ROM § Multimedia, s.r.o., Stojanova 2, Opava.

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 65,- Kč knihy do školní knihovny od Mgr. Libuše Přikrylové, Ostrava-
Hrabůvka, Zlepšovatelů 7.

0363/10
8

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

- panu Ing. A. G., za byt č. 2, na ul. Jubilejní 74, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 72 305 Kč

dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

0364/10
9

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení

- panu P. Z., za byt č. 29, na ul. Jičínská 3, Ostrava-Výškovice, ve výši 30 % z částky 14 852
Kč,
tj. 4 456 Kč,

- panu I. Š., za byt č. 8, na ul. Čujkovova 7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%  tj. 2 122,40 Kč,

dle důvodové zprávy
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0365/10
10

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o přednostním pronájmu bytu s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy

Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 15
M. I., Pjanovova 27

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu s dluhem o dalších uchazečích v
pořadí dle důvodové zprávy

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením - smluvní nájemné za m2, na dobu určitou dle důvodové
zprávy

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 49
S. T., Jižní 3

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 4
K. T., Mňukova 24

Lumírova 7, 0+1, standard, č. b. 8
Z. L., Písečná 6

0366/10
11

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď  z nájmu garážového stání č. 2 na ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina, podanou
nájemcem panem Ing. J. M., bytem V. Jiřikovského 165/23, Ostrava-Dubina

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 2 v obytném domě na
ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a
minimální výší měsíčního nájemného 800,- Kč vč. DPH

0367/10
12

Uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení, pronájem
malometrážního bytu, pronájem náhradních bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení  na dobu
určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 1
B. M., Čujkovova 31

II.

1) o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

F. Formana 57, 0+2, standard, č. b. 15
K. M., V. Jiřikovského 27 a K. J., V. Jiřikovského 27

2) o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb
Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. J. J., dle důvodové zprávy  

K. M., V. Jiřikovského 27 a K. J., V. Jiřikovského 27, č. b. 2

III.
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1) o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Letecká 14, 1+3, standard, č. b. 3
K. J., Jubilejní 62 a K. D., Jubilejní 62

Zlepšovatelů 14, 1+2, standard, č. b. 1
B. D.,  Jubilejní 62 a B. Ľ., Jubilejní 62

2) o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb
Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

K. J., Jubilejní 62 a K. D., Jubilejní 62, č. b. 3
B. D.,  Jubilejní 62 a B. Ľ., Jubilejní 62, č. b. 10

IV.

1) o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Průkopnická 5, 1+2, standard, č. b. 10
K. A., Mňukova 24

2) o zániku nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih
 Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

K. A., Mňukova 24, č. b. 59

0368/10
13

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

M. M., Averinova 2, č. b. 6
J. I., Čujkovova 7, č. b. 3
M. H., Čujkovova 7, č. b. 5
J. S., Čujkovova 7, č. b. 6
D. B., Čujkovova 23, č. b. 7
N. K., Čujkovova 9, č. b. 7
P. K., Čujkovova 32, č. b. 34
T. P., Petruškova 16, č. b. 15
M. S., Tylova 4, č. b. 27
K. O. a K. O., Volgogradská 18, č. b. 3
J. D. a Z. D., Volgogradská 26, č. b. 9
K. B., Jugoslávská 20, č. b. 55
P. G. a M. G., U Studia 1, č. b. 6
S. B., Čujkovova 23, č. b. 36
J. J., Vogogradská 28, č. b. 6
S. U., Horymírova 4, č. b. 38
R. H., Čujkovova 32, č. b. 58
R. D., Čujkovova 32, č. b. 48
P.F., Volgogradská 18, č. b. 11
R. D. a L. D., Volgogradská 24, č. b. 10
L. B., Čujkovova 23, č. b. 42
M. M., Čujkovova 23, č. b. 92
M. S., Abramovova 16, č. b. 5

II.

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu  na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové
zprávy

V. Košaře 6. 1+2, standard
K. D., V. Košaře 6

V Zálomu 1, 1+2, standard
M. S., Sovova 9, Ostrava-Vítkovice

0369/10
14

Zajištění přístřeší, náhradního ubytování, podání výpovědi z nájmu bytu, zánik nájmu bytu,
zrušení výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu
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rozhodla

I.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

B. K., Průkopnická 8, č. b. 7

II.

o zajištění náhradního ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle
důvodové zprávy

N. M., V. Vlasákové 17, č. b. 15

III.

o podání výpovědi ze společného nájmu (nájmu) bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku
na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M.
K., dle důvodové zprávy

K. J., V. Košaře 4 a K. I., V. Košaře 4, č. b. 32
G. S., Edisonova 11, č. b. 2
F. Z., V. Košaře 4, č. b. 22

IV.

o zaslání výstrahy nájemci bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku, na základě zmocnění
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. J. J., dle důvodové
zprávy

F. H., Výškovická 174, č. b. 55

V.

o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření  daném starostou SMO, MOb
Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským, dle důvodové zprávy

1) Y. D.

D. J., Čujkovova 23, č. b. 87
T. P., Jirská 11, Moravská Ostrava a T. A., Rodimcevova 22 , č. b. 6

2) Mgr. R. P., dle důvodové zprávy

Š. J., P. Lumumby 22, č. b. 1

VI.

zrušení výpovědi ze společného nájmu bytu, dle důvodové zprávy

P. I., Volgogradská 149 a P. J., Volgogradská 149, č. b. 9

0370/10
15

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

R. Š.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka

D. Z.
Nálepkova 6, Ostrava-Poruba

0371/10
16

Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 51
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P. P., Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

Svornosti 1, 1+2, standard, č. b. 7
K. V., Svornosti 1, Ostrava-Zábřeh

0372/10
17

Návrh na úpravu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

úpravy a doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle
předloženého návrhu s účinností od 11. 3. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit úpravy a doplnění Jednacího řádu výborů
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností od 11. 3.
2011

0373/10
18

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

úpravy a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih dle
předloženého návrhu s účinností od 11. 3. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit úpravy a doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s účinností od 11. 3. 2011

0374/10
19

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 01, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. M.,
- PO 01, box č. 10, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan J. P.,
- PO 01, box č. 43, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan I. T.,
- PO 31, box č. 16, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan S. Š.,
- PO 31, box č. 08, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. Š.,
- PO 32, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan G. R.,
- PO 33, box č. 60/1, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní R. Š.,
- PO 41, box č. 08, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan T. K., dle
důvodové zprávy

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 31, box č. 38/1, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. B., dle
důvodové zprávy

3)
zveřejnit záměry na pronájem výše uvedených volných míst v krytých stáních na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč vč. DPH

0375/10
20

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 19, NP na ul. B. Četyny panu L. P.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH
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2)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 05, PP na ul. Vl. Vlasákové panu
T. R. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč
měsíčně vč. DPH

3)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 33, box č. 36, PP na ul. Vl. Vlasákové panu
Ing. T. M. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč
měsíčně vč. DPH

0376/10
21

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Mňukova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku p.p.č. 458/63 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 143 m2  a
 pozemku  p.p.č. 458/69 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 135 m2, vzniklý oddělením dílu
a  a dílu b,  které byly sloučeny a nově označeny geometrickým plánem č. 2720-186/2010 ze
dne 26.1.2011, do vlastnictví  Ing. M. S., Ph.D., bytem Mňukova 14, Ostrava – Zábřeh, za
celkovou kupní cenu ve výši 103.400,- Kč, za podmínky úhrady správního  poplatku ve výši
500,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčených pozemků

0377/10
22

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem částí pozemků  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to části p.p.č. 613/94 ostatní plocha,
jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č. 2647/9/2010 a nově označené jako p.p.č.
613/131 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 a části pozemku p.p.č. 654/1 ostatní
plocha, zeleň rovněž oddělené geometrickým plánem č. 2647/9/2010 a nově označené jako
p.p.č. 654/211 ostatní plocha, zeleň o výměře 137 m2, do vlastnictví společnosti O.K.D.C.
mont s.r.o., IČ: 25385747, se sídlem Ostrava, Jih, Pavlovova 3059/40, za cenu  ve výši
 180.000,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za
vypracování znaleckého posudku

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu částí dotčených pozemků

0378/10
23

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, odděleného geometrickým plánem č. 2717-160/2010  a sloučeného do pozemku
st.p.č. 3439 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 221 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Průkopnická, do vlastnictví BD Průkopnická 2220/22, družstvo, IČ: 25388070, se sídlem
Ostrava – Zábřeh, ulice Průkopnická 22, za cenu  ve výši  6.900,- Kč, za podmínky úhrady
správního poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za vypracování geometrického plánu a
znaleckého posudku

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu části dotčeného pozemku

0379/10
24

Prodej pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Kaminského

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku parc. parc.č. 69/2 - trvalý trávní porost, o výměře 551 m2, v k.ú.
Dubina u Ostravy, v blízkosti ulice Kaminského, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
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svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování vybudování parkoviště pro
motorová vozidla, p. M. W., trvale bytem Zkrácená 48, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  za kupní
cenu ve výši 855,- Kč/m2, tedy celkem 471.105,- Kč, za podmínky úhrady nákladů na
zpracování ZP a úhrady poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčené nemovitosti

0380/10
25

Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nad Úvozem

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem pozemku p.p.č. 613/127 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1441 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou – ul. Nad Úvozem, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  do SJM manželů Z. a D. D., bytem Výškovická 182, Ostrava -
Výškovice, za cenu  ve výši 500.000,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši
500,- Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku

0381/10
26

Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem částí pozemků  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to p.p.č. 125/1 zahrada o výměře 329
m2, p.p.č. 126/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 85 m2, p.p.č. 126/8 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 6 m2 a p.p.č. 4478 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 409 m2 vše
v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  oddělených a nově označených geometrickým plánem č.
2723-160/2010, do vlastnictví pana M. F., bytem Věšínova 27, Ostrava – Zábřeh, za cenu  ve
výši  654.910,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,- Kč a nákladů za
vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu částí dotčených pozemků

0382/10
27

Pronájem nebytových prostor v budově na ulici Dr. Martínka čp. 1611, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

nepronajmout nebytové prostory v budově na ulici Dr. Martínka čp. 1611, Ostrava-Hrabůvka o
celkové výměře 46 m2 panu M. K., bytem Cholevova 43, Ostrava-Hrabůvka za účelem
provozování hostinské činnosti.

0383/10
28

Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (včetně
patrových) v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu 45,-
Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 724/20, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvka, manželům A. H. a
M. H., bytem Samoljovova 1765/17, Ostrava-Zábřeh;
2) 1/2 pozemku parc.č.st. 2968/8, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu
Ing. J. T., bytem Jugoslávská 2810/25, Ostrava-Zábřeh;
3) pozemek parc.č.st. 2972/1, zast. pl. o výměře 240 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jednotka
č. 5/222, paní L. S., bytem Z. Bára 113/2, Ostrava-Dubina;
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4) pozemek parc.č.st. 3675, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu Bc. M.
P., bytem Uzavřená 1016/9, Havířov-město.

0384/10
29

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při Hůře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  pozemek st. p. č. 6295 zastavěná plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, paní M. K., bytem Volgogradská 34, Ostrava - Zábřeh, za účelem
užívání stavby zahradní chatky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0385/10
30

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku  p.p.č. 47/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, panu Bc. J. D., IČ: 48431729, bytem Horymírova 2949/14,
Ostrava-Zábřeh,  za účelem užívání pozemku pod stávajícím schodištěm k nebytovému
prostoru s ročním nájmem ve výši 170,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

0386/10
31

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část pozemku p. p. č.  783/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, panu M.  H., IČ: 60805455, bytem Výškovická 2610/68, Ostrava –
Zábřeh, za účelem užívání přístupu k prodejně s ročním nájmem  ve výši   170,- Kč/m2, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0387/10
32

Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu G-centra u Ivety Vavrošové

Rada městského obvodu

rozhodla

snížit nájemkyni I. V., bytem Tylova 51, Ostrava-Zábřeh, nájemné za pronájem nebytových
prostor v budově G-centra na ulici Čujkovova 40a/3165, Ostrava-Zábřeh na 2.700 Kč/m2/rok.

0388/10
33

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby vodovodní přípojky  na pozemku  p.p.č.797/2
ostatní plocha – ostatní komunikace , v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřeném Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č. 797/2 ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeném
Městskému obvodu Ostrava – Jih.,   za účelem stavby vodovodní přípojky v celkové délce
 18bm  pro stavebníka pana O. K., bytem U Nádraží 27, Ostrava -Vítkovice, za úplatu  300,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
 povinného strpět:
a) umístění a užívání stavby vodovodní přípojky
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b) vstupováním a vjížděním na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním vodovodní přípojky a
to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem vodovodní přípojky  pro stavebníka
pana O. K., bytem U Nádraží  27, Ostrava -Vítkovice, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu.

0389/10
35

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k. ů. Zábřeh nad Odrou, ul.Výškovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací staveb na pozemcích p.p.č. 757/2 ostatní plocha,
manipulační plocha a p.p.č. 757/17 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 753/6 ostatní
plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, které jsou v majetku
Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění
vodovodní přípojky v délce 25 bm, plynovodní přípojky v délce 9 bm, kanalizační přípojky v
délce 2 bm, přípojky NNk v délce 211 bm a přeložky veřejného osvětlení v délce 67 bm,
umístěných pod povrchem dotčených pozemků v rámci výstavby myčky aut

a

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 757/2 ostatní
plocha, manipulační plocha a p.p.č. 757/17 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou,  za účelem umístění staveb vodovodní přípojky v délce 25 bm, plynovodní přípojky
v délce 9 bm, kanalizační přípojky v délce 2 bm, pro společnost K & K PNEU s.r.o., IČ:
25871137, se sídlem Šenov, Hlavní 1610, za úplatu 350,- Kč/bm bez DPH v  ostatní ploše a
500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojek vodovodní, plynovodní a kanalizační
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojek vodovodní,
plynovodní a kanalizační ,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

B) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 757/2 ostatní
plocha, manipulační plocha a p.p.č. 757/17 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 753/6
ostatní plocha, manipulační plocha  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění stavby
 přípojky NNk  v délce 211 bm, pro společnost  ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 , za úplatu 350,- Kč/bm bez DPH v  ostatní ploše a
500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojky NNk
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojky NNk,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  vodovodní,
plynovodní a kanalizační přípojky - společností K & K PNEU s.r.o., IČ: 25871137, se sídlem
Šenov, Hlavní 1610, a s budoucím vlastníkem přípojky NNk - společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

0390/10
36

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy,
ul. Husarova

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Prodloužení sběrače ul. Husarova, Ostrava -
Výškovice“ na pozemku parc. č. 218/3 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 11 m2 v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Husarova, který je v majetku Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem dočasné příjezdové komunikace ke stavbě
sběrače, pro investora stavby Statutární město Ostrava, zastoupené společností Ostravské
vodárny a kanalizace, a.s., IČ: 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava –
Moravská Ostrava

0391/10
37

Svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením pozemků parc.č. 849/1 trvalý travní porost o výměře 4 m2, parc.č. 820 zahrada
o výměře 7872 m2, parc.č. 814/6 zahrada o výměře 6371 m2, parc.č. 813/18 zahrada o
výměře 4334 m2, vše  v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Drůbeží, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy

a

žádá

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření výše uvedených pozemků

0392/10
38

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská

Rada městského obvodu

bere na vědomí

a) ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 134 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu R. M., bytem Jindřichova 12, Ostrava – Moravská Ostrava, dle
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/815/02 ze dne 29.7.2002, z důvodu prodeje stavby
 dnem 29.11.2010

b) ukončení pronájmu částí pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň  o výměře 10 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu R. M., bytem Jindřichova 12, Ostrava – Moravská Ostrava, dle
Smlouvy o nájmu nemovitosti č.  7/014/808/10 ze dne 13.10.2010, z důvodu prodeje stavby
 dnem 29.11.2010

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih,  a to části o výměře 105 m2 za účelem užívání jako letní  zahrádky,
části o výměře 15 m2 za účelem přístupu k sezonní zahrádce a části o výměře 10 m2 za
účelem užívání přístupového chodníku k prodejně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

0393/10
39

Výpůjčka nebytových prostor v budově G-Centra

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit nebytové prostory v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a v Ostravě-Zábřehu
1) nebytové prostory o výměře 120 m2 občanskému sdružení MIKASA o.s. - volnočasové
aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením, se sídlem Ostrava-Výškovice,
Lumírova 28, za účelem poskytování sociálních služeb – provozování denního stacionáře pro
děti a mládež s kombinovaným postižením, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
2) nebytové prostory o výměře 151 m2 občanskému sdružení ANIMA VIVA o.s., se sídlem
Opava-Kylešovice, Liptovská 21, za účelem poskytování sociálních služeb – sociální
rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.

0394/10
40

Výpůjčka pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená

Rada městského obvodu
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rozhodla

vypůjčit části pozemku p.p.č. 155/6 ostatní plocha, jiná plocha o cekové výměře 15 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, paní  N. S., bytem Zkrácená 28, Ostrava - Zábřeh, za účelem
zpevnění zatravněných částí pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0395/10
41

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 60, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2211 na parc. č. st. 3233 na ulici Patrice Lumumby
č. o. 60 a pozemku parc. č. st.  3233 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 215 m² v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s
účinností od 1. 1. 2011

doporučuje

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2211 na parc. č. st. 3233 na ulici Patrice Lumumby
č. o. 60 a pozemku parc. č. st.  3233 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 215 m² v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s
účinností od 1. 1. 2011

0396/10
42

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 4, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2089 na parc. č. st. 3434 na ulici Průkopnická č.
or. 4 a pozemku parc. č. st.  3434 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 216 m² v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s
účinností od 1. 1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2089 na
parc. č.st.  3434 na ulici Průkopnická  č. or. 4 a pozemku parc. č. st. 3434  - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 216 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

0397/10
43

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 6, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2088 na parc. č. st. 3433 na ulici Průkopnická č.
or. 6 a pozemku parc. č. st.  3433 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 215 m² v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s
účinností od 1. 1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2088 na
parc. č.st.  3433 na ulici Průkopnická  č. or. 6 a pozemku parc. č. st. 3433  - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 215 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

0398/10
44

Změna účelu užívání stavby v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se změnou účelu  užívání z kavárny na  hernu s barem, stavby občanského vybavení "Kavárna
Uno" , na pozemku st.p.č. 2035 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr. Hajdy, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, s
účinností od 4.3.2011

0399/10
45

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J.Matuška

Rada městského obvodu
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nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku parc.č. 96/11 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 6464 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem provozování parkoviště

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat záporné stanovisko k záměru prodeje
výše uvedené nemovitosti

0400/10
46

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 822 zahrada o výměře 811 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, k rekreačním účelům

a

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat záporné stanovisko k záměru prodeje
části výše uvedené nemovitosti

0401/10
47

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická x
Jugoslávská

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 450 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem užívání
přístavby  - rozšíření stávající budovy  občanské vybavenosti, umístění venkovní terasy a
malého hřiště s hracími prvky

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku
p.p.č. 1441/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Jugoslávská x Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih,  za účelem užívání přístavby  - rozšíření stávající budovy  občanské
vybavenosti, umístění venkovní terasy a malého hřiště s hracími prvky a požádat
Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej části
dotčeného pozemku

0402/10
48

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Souhlas se změnou užívání stavby v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rýparova - znovu projednání usne. č. 278/8 ze dne 3.2.2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pana Zdeňka Miklase, bytem Rýparova 2664/11, Ostrava - Zábřeh

a

trvá

na svém usnesení č. 278/8 ze dne 3.2.2011, kterým  rozhodla nezveřejnit záměr na pronájem
části pozemku p.p.č. 623/88 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rýparova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem zřízení a užívání přístupu ke stánku rychlého občerstvení bez prodeje
alkoholických nápojů s nesouhlasí     se změnou užívání drobné stavby kotců pro psy umístěné
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na pozemku p.p.č. 632/15 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví pana Zdeňka
Miklase, bytem Rýparova 11, Ostrava - Zábřeh,  z drobné stavby kotců pro psy  na stánek
rychlého občerstvení

0403/10
49

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím
vlastnictví v k.ú Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 924, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.
Edisonova;
2) pozemek parc.č.st. 930, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.
Edisonova;
3) pozemek parc.č.st. 951, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.
Edisonova;
4) pozemek parc.č.st. 1151, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.
Plavecká;
5) pozemek parc.č.st. 2366, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
6) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/6, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova;
7) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/8, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova;
8) pozemek parc.č.st. 3567/1, zast. pl. části o výměře 18,2 m2, jednotka č. 24/682, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
9) pozemek parc.č.st. 3569/1, zast. pl. části o výměře 17,9 m2, jednotka č. 25/693, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
10) pozemek parc.č.st. 3760, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
11) pozemek parc.č.st. 4730, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na
ul. Starobělská;
12) pozemek parc.č.st. 4917, zast. pl. o výměře 24 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na
ul. Starobělská

0404/10
50

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou SDH Ostrava-Zábřeh
za rok 2010

Rada městského obvodu

souhlasí

s vyhodnocením Dohody  o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava - Městským
obvodem Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru
dobrovolných hasičů  Ostrava-Zábřeh za rok 2010

doporučuje

stávající Dohodu o součinnosti ponechat v platnosti a plnit ji v původním znění.

0405/10
51P

Rekonstrukce náměstí Gen. Svobody a přilehlých komunikací - úpravy stávající projektové
dokumentace

Rada městského obvodu

rozhodla

o úpravě již dokončené projektové dokumentace na investiční akci " Rekonstrukce náměstí
Gen. Svobody a přilehlých komunikací" dle důvodové zprávy.

rozhodla

o zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce náměstí Gen. Svobody a přilehlých komunikací -
úpravy stávající projektové dokumentace" firmě PROINK s.r.o. za cenu 41 160,00 Kč vč. DPH,
s lhůtou realizace  do 5 týdnů

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce náměstí Gen. Svobody a přilehlých komunikací - úpravy stávající projektové
dokumentace"

Termín: 15.3.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy na veřejnou zakázku "Rekonstrukce náměstí Gen. Svobody a
přilehlých komunikací - úpravy stávající projektové dokumentace" a předat jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 25.3.2011

0406/10
52P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa,
Jubilejní 64, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 11.11 na provedení stavebních prací "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 64, Ostrava-Hrabůvka" v otevřeném
zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 11.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26.5.2011

0407/10
53P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna rozvodů vody v domech J. Škody 1/188,
4/183, 7/191, 9/192"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 09.11 k provedení
stavebních prací "Výměna rozvodů vody v domech J. Škody 1/188, 4/183, 7/191, 9/192“ dle §
18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B části II.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém
přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
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1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Jitka Škutová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 09.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 14.4.2011

0408/10
54P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za I. a IV. čtvrtletí 2010 Základních škol a mateřských škol, příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez
DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského
1, příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16,
příspěvkové organizace,
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

0409/10
55P

Úprava Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesním smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesním smluv a o koncesním
řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů s účinností od 03.03.2011

0410/10
56P

Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "GO fasády a střechy vč. výměny výplní a izolace proti zemní vlhkosti,
Závodní 330/49 A+B, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání  nabídky na podlimitní veřejnou  zakázku  VZ 08.11 na stavební práce
"GO fasády a střechy vč. výměny výplní a izolace proti zemní vlhkosti, Závodní 330/49 A+B,
Ostrava-Hrabůvka" ve  zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
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veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení Statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení

1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční, autorizovaná osoba
3  Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 08.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30.6.2011

0411/10
57P

Výzva (podlim. VZ na stavební práce dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a
části III. Zásad) - "Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání  nabídky na podlimitní veřejnou  zakázku  VZ 07.11 na stavební práce
"Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14, Ostrava-Hrabůvka" ve  zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III.
Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových
organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení

1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční, autorizovaná osoba
3  Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 07.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30.6.2011

0412/10
58

Demolice spojovacího krčku objektu na ulici 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

20 z 22



rozhodla

o provedení odstranění stavby - demolice spojovacího krčku objektu na ulici 29.dubna 33 v
Ostravě-Výškovicích, stojícího na pozemku parc. č. 1034 v k.ú. Výškovice u Ostravy,

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství, zajistit vydání
povolení k odstranění stavby.
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Tiskové opravy

TO
Tisková oprava k usnesení č. 0315/9 ze dne 17.02.2011

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/42 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 8 x 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu ostrava-Jih, za účelem zřízení a
užívání parkovacích stání.
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