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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
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Mgr. Karel Sibinský

starosta
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(usn. č. 5691/109 - usn. č. 5762/109)
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Přehled usnesení 109. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 9. 2014 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5691/109 1. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za období 01 - 08/ 2014 (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

5692/109 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5693/109 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5694/109 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5695/109 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5696/109 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5697/109 8. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5698/109 9. Náhrada škody (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5699/109 10. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Mgr. Radim Miklas,
místostarosta)

5700/109 11. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5701/109 12. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5702/109 13. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5703/109 14. Pronájem volných míst v krytých stáních (Bc. František Dehner, místostarosta)

5704/109 15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie (Bc. František Dehner, místostarosta)

5705/109 16. Plán ZÚK na období  2014/2015 (Bc. František Dehner, místostarosta)

5706/109 17. Návrh na dobu stanovenou pro uzavírání manželství - sezdávací dny pro rok 2015 a stanovení postupu při
povolování výjimek (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5707/109 18. Návrh na likvidaci nalezených věcí (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5708/109 19. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5709/109 20. Názvy pro nově vzniklé ulice (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5710/109 21. Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním i soukromým účelům pro uvolněné
zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5711/109 22. Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5712/109 23. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5713/109 24. Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5714/109 25. Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu (Bc. František Dehner,
místostarosta)

5715/109 26. Krátkodobá  výpůjčka prostor - jídelny v objektu DPS na ul. Odborářská v Ostravě-Hrabůvce (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5716/109 27. Odpis pohledávky po zemřelém (Bc. František Dehner, místostarosta)

5717/109 28. Prominutí poplatku a úrok z prodlení (Bc. František Dehner, místostarosta)

5718/109 29. Pronájem bytu výběrovým řízením (Bc. František Dehner, místostarosta)

5719/109 30. Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, výpověď z nájmu bytu (Bc.
František Dehner, místostarosta)

5720/109 31. Souhlas s podnájmem  prostoru určeného podnikání v budově č.p. 1492 na ul. Horní 55 v Ostravě-
Hrabůvce (Bc. František Dehner, místostarosta)

5721/109 32. Udělení souhlasu s umístěním a instalací skleněných stříšek na budově č.pop. 2717, ul. P. Lumumby, v
Ostravě-Zábřehu (Bc. František Dehner, místostarosta)

5722/109 33. Ukončení nájmu garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh, zveřejnění záměru na pronájem (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5723/109 34. Ukončení pronájmu části prostor dohodou a zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem
prostor sloužících podnikání v budově č.p. 2651, na ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5724/109 35. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33, Ostrava-
Výškovice (Bc. František Dehner, místostarosta)

5725/109 36. Žádost o revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 5510/105 ze dne 07.08.2014, kterým rozhodla
o neuzavření smlouvy k nájmu bytu (Bc. František Dehner, místostarosta)
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5726/109 37. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu (Bc. František
Dehner, místostarosta)

5727/109 38. Pacht části pozemku p.č. 458/12 o výměře 58 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5728/109 39. Pacht pozemku p.č. 458/39 o výměře 139 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5729/109 40. Pacht pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO ODRA a lok. ZO U KORÝTKA (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5730/109 41. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5731/109 42. Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  K Odře (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5732/109 43. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5733/109 44. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gorochovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5734/109 45. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gurťjevova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5735/109 46. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5736/109 47. Souhlas s kácením dřevin na pozemku p.p.č. 485/28 v k. ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5737/109 48. Souhlas s poskytnutím do užívání části pozemku u MŠ Jana Maluchy 13, Ostrava-Dubina (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5738/109 49. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
na pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5739/109 50. Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k garáži bez č.p./č.e. na pozemku
parc.č.st. 2372 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5740/109 51. Úprava předmětu výpůjčky u smluv o výpůjčce pozemků uzavřených se školskými příspěvkovými
organizacemi (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5741/109 52. Výpůjčka pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží - variantní návrh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5742/109 53. Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 245/10 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5743/109 54. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Studia x Výškovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5744/109 55. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou I. (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5745/109 56. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou II. (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5746/109 57. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6066 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

5747/109 58. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Výškovická - variantní návrh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

5748/109 59. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 241/7 v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

5749/109 60. Zrušení komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a odvolání jejich předsedů a členů (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

5750/109 61. Odpisy pohledávek s příslušenstvím (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5751/109 62. Organizační zajištění inventarizace majetku a závzků k 31. 12. 2014 (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

5752/109 63. Uzavření dohody o narovnání závazkových vztahů (Zlínstav, DaF projekt) (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5753/109 64. Uzavření dohody o postupu k narovnání vztahů se společností BOSWELL a.s. (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5754/109 65P. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5755/109 66P. Výměna dělících příček a zřízení telefonů  s  elektrozámkem  včetně rozvodů v domech DPS Odborářská,
Ostrava-Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

5756/109 67P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za III.
čtvrtletí r. 2014 oddělení školství a kultury (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5757/109 68P. Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken v objektu Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5758/109 69P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní
místnosti (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)
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5759/109 70P. Zrušení ZŘ (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.
předpisů) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5760/109 71P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad )  „Dodávka 4 nových motorových
vozidel vč. odkupu 3 starších motorových vozidel“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

5761/109 72. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, el. E. Podgorného (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

5762/109 OR Poskytnutí peněžitého daru (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

staženo 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)
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5691/109  
1

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za období 01 - 08/ 2014

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za období od 01 - 08/ 2014
vyslovuje

poděkování

- všem vedoucím odborů, kteří se podíleli na přípravě podkladů při zpracování grantových programů v
oblasti školstí a sociální

- všem předsedům, členům komisí a  všem vedoucím odborů, zapojených do činnosti komisí

5692/109  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392,pol. 6121,ORG 1089, UZ 11 o 700 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 6122, ORG 1089, UZ 11 o 157 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3392, pol. 5137, ORG 1089, UZ 11 o 543 tis. Kč

5693/109  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 400 tis. Kč

5694/109  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 364 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013 DaBF)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5909, UZ 13 o 364 tis. Kč

5695/109  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 1087, UZ 11 o 150 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 150 tis. Kč

5696/109  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2013)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 11 o 3 000 tis. Kč

5697/109  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 229 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 605 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 624 tis. Kč
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5698/109  
9

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti p. L. B. o odškodnění úrazu syna D..

5699/109  
10

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská v Ostravě-
Hrabůvce a na ulici Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 27
H.. S., nar. , bytem Z. Vavříka , Ostrava-Bělský Les

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 88
S. M., , bytem Frýdecká 125, Šenov

Horymírova , 0 + 1, I. kat., č. b. 10
Gl. Z., bytem Cholevova , Ostrava-Hrabůvka

5700/109  
11

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s Pravidly pro nakládání s finančním prostředky, evidencí majetku a postupy v účetnictví o
neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 10  v celkové výši 337 241,90 Kč

1) DDHM do 40 000 Kč    330 659,40 Kč
2) DDHM do   3 000 Kč        6 582,50 Kč

a ukládá likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.

5701/109  
12

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidencí majetku a postupy v
účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 9 v celkové výši 2.271.785,72 Kč:

1) 028 0000   DDHM              448.765,52
2) 018 0000   DDNM              191.970,10
3) 022 0500   DHM              1.196.757,20
4) 013 0000   DNM                  317.598,10
5) 902 0300   oper. hm.               9.343,60
6) 901 0300   oper. nehm.      107.351,20
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit, likvidaci neupotřebitelného majetku.

5702/109  
13

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. 16 PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce paní B. P.,
- PO 51, box č. 06, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan R. Ch., dle důvodové zprávy,
rozhodla

2)
zveřejnit záměry na pronájem volných míst v krytých stáních na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5703/109  
14

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 42, box č. 51, NP na ul. B. Václavka panu L. V. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

2) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 53, PP na ul. L. Hosáka panu T. P. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,
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3) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 64, NP na ul. L. Hosáka panu M. L. na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH,

4) pronajmout volné místo v krytém stání v PO 51, box č. 94, NP na ul. L. Hosáka firmě STEP PR a.s. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

5704/109  
15

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na stavbu "Přeložka distribučního vedení, Jugoslávská p.č. 623/81, k.ú. Zábřeh nad Odrou" se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín
IV-Podmokly dle důvodové zprávy.

5705/109  
16

Plán ZÚK na období  2014/2015

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán zimní údržby místních komunikací  a chodníků na období 2014/2015

5706/109  
17

Návrh na dobu stanovenou pro uzavírání manželství - sezdávací dny pro rok 2015 a stanovení
postupu při povolování výjimek

Rada městského obvodu

stanoví

dobu pro uzavírání manželství na rok 2015 dle přiloženého návrhu
stanoví

postup při povolování výjimek dle přiloženého návrhu
stanoví

postup při uzavření manželství na jiném vhodném místě dle přiloženého návrhu

5707/109  
18

Návrh na likvidaci nalezených věcí

Rada městského obvodu

schvaluje

ekologickou likvidaci všech nalezených věcí dle důvodové zprávy

5708/109  
19

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s Pravidly pro nakládání s finančními prostředky,  postupy v účetnictví a v operativní evidenci o
neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši: 720 116,95  Kč
                                                                   
1) DDHM do 40 000,-Kč  ORG 223                              625 040,71 Kč
2) DDHM do 3 000,-Kč    ORG 223                                 72 001,44 Kč
3) DDHM do 40 000,-Kč  ORG 226                                 23 074,80 Kč
ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

5709/109  
20

Názvy pro nově vzniklé ulice

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih navrhnout Zastupitelstvu města Ostravy pojmenovat nové
ulice v Ostravě-Výškovicích
             
1)Černohorská
2)Makedonská
3)Slovinská
4)Podolská
ukládá

starostovi městského obvodu Ostrava-Jih požádat komisi muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a
 heraldickou Rady města Ostravy o stanovisko k návrhu

5710/109  
21

Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním i soukromým účelům pro
uvolněné zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih.
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Rada městského obvodu

schvaluje

Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním i soukromým účelům pro uvolněné
zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih dle přiloženého návrhu.

5711/109  
22

Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ve školním roce 2014/2015 dle předloženého návrhu.

5712/109  
23

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  Adamusova 7, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši Kč 7.000,00 od firmy Elspols Ostrava s.r.o., Serafínova 580/37, Ostrava-Kunčice 719
00

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 , příspěvková organizace
- věcný dar ve výši 300,00 Kč od paní Sylvie Lehnertové, Gen. Svobody 2156/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
dle důvodové zprávy

5713/109  
24

Změna odpisových plánů na rok 2014 příspěvkových organizací,  jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2014
- Základní škole a mateřské  škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci,
- Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkové organizaci
- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizaci dle důvodové zprávy

5714/109  
25

Instalace antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu k umístění antény a technologického zařízení pro provoz bezdrátové sítě internetu na
stávající stožáry STA, instalované na střechách obytných domů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava - Jih, společnosti  RIO Media a.s., se sídlem Kovanecká 30/2124, Praha 9 -
Libeň, za  úhradu 100 Kč/měs/dům bez DPH  a úhradu za  spotřebu elektrické energie ve výši 250
Kč/měs/dům bez DPH, a to na dobu určitou 5 let dle důvodové zprávy.

5715/109  
26

Krátkodobá  výpůjčka prostor - jídelny v objektu DPS na ul. Odborářská v Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

souhlasí

s užíváním prostor - jídelny v objektu DPS na ul. Odborářská v Ostravě-Hrabůvce, za účelem konání
schůzek spolku Svazu českých filatelistů - Klubu filatelistů 07-35 Hrabůvka, se sídlem Holečkova 10, Praha
5, IČ 00442976, formou krátkodobých výpůjček, a to každou sobotu od 07:00 - 10:00 hodin, dle důvodové
zprávy

5716/109  
27

Odpis pohledávky po zemřelém

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávky po zemřelém nájemci v domovním a bytovém fondu:
- p. J. V., za pronájem bytu na ul. Čujkovova , Ostrava-Zábřeh, v celkové výši 2.382 Kč s příslušenstvím za
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2013,

dle důvodové zprávy

5717/109  
28

Prominutí poplatku a úrok z prodlení

Rada městského obvodu
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rozhodla

prominout poplatek a úrok z prodlení
- p. P. Ch., za byt na ul. Dr. Šavrdy , Ostrava-Bělský Les, ve výši 100%, tj. 7.751 Kč, dle důvodové zprávy

5718/109  
29

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 12  
H. M., Sarajevova 

Letecká 14, 1+1, standard, č. b. 1  
J. J.,  Krmelínská , O.-Hrabová

Dr. Šavrdy 11, 1+2, standard, č. b. 10
S. M., Mitušova 

B. Václavka 3, 1+2, standard, č. b. 10
V. M., J. Matuška 

J. Škody 4, 1+3, standard, č. b. 31
K, P,, Adamusova  a K, H., Adamusova 

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 65  
T. M., Bystrany 30, okr. Spišská Nová Ves

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 95
M. H., Horní 3

Jubilejní 46, 1+1, standard, č. b. 1
Ing. D. M., Dr. Martínka  a Ing. D. J., Dr. Martínka 

Abramovova 14, 1+2, standard, č. b. 7
B. M., K. Světlé , O.-Přívoz

Zlepšovatelů 34, 1+2, standard, č. b. 6  
J. B. J., V. Vlasákové 

P. Lumumby 16, 1+2, standard, č. b. 13
Z. J., Lužická 

P. Lumumby 3, 1+3, standard, č. b. 24
Ch. L., Volgogradská  a Ch. H., Volgogradská 

Kotlářova 12, 1+3, standard, č. b. 9
P. T., Bártova , O.-Kunčice

Edisonova 21, 1+3, standard, č. b. 4  
S. R., Adamusova  a S. M., Adamusova 

Jubilejní 63, 1+3, standard, č. b. 3
P. N., Okrajová , O.-Vratimov

Markova 16, 1+4, standard, č. b. 26
U. R., Havanská , O.-Poruba

2) o skončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové
zprávy

Ch. L., Volgogradská  a Ch. H., Volgogradská , č. b. 3
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

II.

o pronájmu bytu výběrovým řízením za přistoupení k dluhu nebo jeho části na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

Jubilejní 48, 1+1, standard, č. b. 4
P. S., Jugoslávská 
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Horymírova 14, 1+3, standard, č. b. 3
L. N., B. Václavka

Volgogradská 157, 1+2, standard, č. b. 11  
D. D., Volgogradská
rozhodla

v případě odstoupení uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízení za přistoupení k dluhu nebo jeho části o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

III.

1) o pronájmu bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení  na dobu určitou, dle důvodové
zprávy

F. Formana 28, 0+2, standard, č. b. 17  
K. T., Plzeňská 

Dr. Šavrdy 13, 0+2, standard, č. b. 5
M. A., Tylova  a M. A., Tylova 

2) o skončení společného nájmu bytu dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové
zprávy

M. A., Tylova  a M. A., Tylova , č. b. 54
rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče  o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci nízkonákladového
bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

5719/109  
30

Skončení nájmu bytu dohodou, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování, výpověď z nájmu
bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o skončení nájmu (společného nájmu) bytu  dohodou smluvních stran podle ust. § 1981 občanského
zákoníku na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem  Sibinským JUDr. M. K.,
dle důvodové zprávy

S.H.,  Lumírova , č. b. 19
P. K.,  Mládeže , č. b. 4
D. Z.,  Volgogradská , č. b. 11
B. O., Čujkovova 23, č. b. 18
N.D,, Klegova , č. b. 37
F. M.,  V. Košaře , č. b. 43
B. J., Volgogradská  a B. E., Volgogradská , č. b. 4
D. A., Jubilejní , č. b. 2
K. E., J. Škody  a K. M., J. Škody , č. b. 23
K. J., Závodní  , č. b. 3

II.

1) o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Zlepšovatelů 44, 1+2, standard, č. b. 2
B. A., Zlepšovatelů  a B. E., Zlepšovatelů 

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

B. A., Zlepšovatelů  a  B. E., Zlepšovatelů , č. b. 5

III.

o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 3/366 na dobu určitou, dle důvodové zprávy

místnost č.18 - B. D., Horní 3

IV.

o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 21
R. J., Čujkovova 

V.
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o podání výpovědi z nájmu bytu podle    ust. § 2291 odst. 1, 2, 3 občanského zákoníku na základě pověření
  daném  starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským Y. D., dle důvodové zprávy

M. J., Pavlovova , č. b. 48

5720/109  
31

Souhlas s podnájmem  prostoru určeného podnikání v budově č.p. 1492 na ul. Horní 55 v
Ostravě-Hrabůvce

Rada městského obvodu

bere na vědomí

sdělení nájemce pana P. F., bytem Mitrovická , Ostrava-Nová Bělá, IČ: 10630066, o ukončení
podnájemního vztahu prostor v budově č.p. 1492, která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní 55 v Ostravě-Hrabůvce s podnájemcem - S. F., bytem
Mitrovická 473/106, Ostrava-Nová Bělá, IČ: 14603683
souhlasí

s přenecháním prostor sloužících podnikání v budově č.p. 1492, která je součástí pozemku p.č.st. 1800/9,
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní 55 v Ostravě-Hrabůvce, do podnájmu panu A. F.,
bytem Jičínská , Ostrava-Výškovice, IČ: 01326261, za účelem užívání jako prodejna nábytku a čalounická
dílna, a to za stejných podmínek, jaké má nájemce  P. F., bytem Mitrovická , Ostrava-Nová Bělá, sjednány
v nájemní smlouvě a za podmínky uhrazení dluhu evidovaného k datu 18.09.2014, dle důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu dodatku k nájemní smlouvě

5721/109  
32

Udělení souhlasu s umístěním a instalací skleněných stříšek na budově č.pop. 2717, ul. P.
Lumumby, v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním a instalací ochranných skleněných stříšek nad vstup do  prodejní jednotky a
nad vstup do pasáže, umístěných  na budově č.p. 2717, která je součástí pozemku p.č.st. 3564, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici P. Lumumby , v Ostravě-Zábřehu, nájemci společnosti
OC Luna s. r. o., IČ: 01688880 se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno v souladu s technickými
podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

5722/109  
33

Ukončení nájmu garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garáže č. 6 v garážovém objektu, jenž je součástí bytového domu na ul. Čujkovova
1715/23 v Ostravě-Zábřehu, podanou nájemcem p. V. M. bytem Kaňovice 28
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem garáže č. 6 o výměře 23,70 m2 v garážovém objektu ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází na pozemku parc.
č. st. 2079, list vlastnictví č. 21, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, jehož vlastníkem je společnost ArcelorMittal
Ostrava a.s., a který tvoří součást bytového domu na ul. Čujkovova 1715/23 v Ostravě-Zábřehu s
minimální výší nájemného 1.019,- Kč měsíčně vč. DPH na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

5723/109  
34

Ukončení pronájmu části prostor dohodou a zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na
pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 2651, na ul. Výškovická 113, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
ukončit pronájem části prostor sloužících podnikání o výměře 15,08 m2 v I. NP budovy č.p. 2651, stojící na
pozemku p.č.st. 3453  zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Výškovická 113  v
Ostravě-Zábřehu, nájemci společnosti PAMAX MORAVA s. r. o., se sídlem Výškovická 2651/113, Ostrava-
Výškovice,  IČ: 26851407, dohodou ke dni 30.09.2014, dle důvodové zprávy

II.
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne 19.07.2005, ve znění dodatků, na pronájem prostor
sloužících podnikání v I. NP budovy č.p. 2651, stojící na pozemku p.č.st. 3453  zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ulici Výškovická 113  v Ostravě-Zábřehu,  a to z důvodu snížení výměry
pronajatých prostor z 515,10 m2 na  500,02 m2, dle důvodové zprávy

5724/109  
35

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostor v objektu na ul. 29. dubna 259/33,
Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

o úpravě výpovědní doby ze 3 měsíců na 1 rok u smluvního vztahu dle nájemní smlouvy ze dne
28.08.2012, uzavřené na pronájem prostor v I a  II. nadzemním podlaží o celkové výměře 658,34 m2 v

11



budově č. pop. 259 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. st. 1031 zastavěná plocha a
nádvoří  v k.ú. Výškovice u Ostravy, na ul. 29. dubna č. or. 33 v Ostravě-Výškovicích, se společností
Mateřská škola Learn N´Play Academy, s. r. o., se sídlem Ruskova 1150/74, Ostrava-Stará Bělá, IČ:
29386187,  za účelem provozování mateřské školy a centra pro děti a rodiče, na dobu neurčitou, s výší
nájemného 258,57 Kč/m2/rok,  při zachování ostatních podmínek sjednaných nájemní smlouvou, dle
důvodové zprávy
zmocňuje

starostu městského obvodu Mgr. Karla Sibinského k podpisu dodatku k nájemní smlouvě

5725/109  
36

Žádost o revokaci části usnesení rady městského obvodu č. 5510/105 ze dne 07.08.2014,
kterým rozhodla o neuzavření smlouvy k nájmu bytu

Rada městského obvodu

trvá

na svém původním usnesení č. 5510/105 ze dne 07.08.2014

5726/109  
37

Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 46
M. P., Čujkovova , Ostrava-Zábřeh

5727/109  
38

Pacht části pozemku p.č. 458/12 o výměře 58 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat část pozemku p.p.č. 458/12 - zahrada o výměře 58 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v majetku
Statutárního města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, lokalita ul. Krokova, paní A. P.,
bytem Krokova , Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání zahrádky č. 1, s ročním pachtovným ve výši 11,-
Kč/m2 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

5728/109  
39

Pacht pozemku p.č. 458/39 o výměře 139 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat pozemek p.p.č. 458/39 - zahrada o výměře 139 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v majetku
Statutárního města Ostrava, svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, lokalita ul. Krokova, paní A, J.,
bytem Štramberská 825/8, Ostrava - Vítkovice, za účelem užívání zahrádky č. 10, s ročním pachtovným ve
výši 11,- Kč/m2 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

5729/109  
40

Pacht pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO ODRA a lok. ZO U KORÝTKA

Rada městského obvodu

rozhodla

propachtovat pozemky ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava –
Jih, a to

a) p.p.č. 773/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3885 m2, p.p.č. 773/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 584 m2, p.p.č. 906/2 zahrada o výměře 12557 m2, p.p.č. 906/4 zahrada o výměře
7694 m2, p.p.č. 906/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2 a část pozemku p.p.č. 773/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace  o výměře 256 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO „ODRA“, Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu, Odra, Ostrava - Zábřeh, IČ: 75121948, se sídlem Volgogradská
2503/29, Zábřeh, 700 30 Ostrava, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou tak, že části dotčených
pozemků o celkové výměře 24.856 m2 za účelem užívání pozemků jako zahrádkářské osady za cenu 6,-
Kč/m2/rok  a části pozemků p.p.č. 906/2 a p.p.č. 906/4 o celkové výměře 249 m2 za účelem užívání
pozemků pod stavbami za cenu 11,- Kč/m2/rok

b) pozemek p.p.č. 931/1 zahrada o výměře 23918 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. ZO „U KORÝTKA“
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu "U Korýtka" Ostrava - Zábřeh, IČ: 70935564, se sídlem
Výškovická 2551/98, Zábřeh, 700 30 Ostrava, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou tak, že  část o
výměře 23.804,5 m2 za účelem užívání pozemku jako zahrádkářské osady za cenu 6,- Kč/m2/rok  a část o
výměře 113,5 m2 za účelem užívání pozemku pod stavbami za cenu 11,- Kč/m2/rok

5730/109  
41

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 485/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 6,5 m2, ve vlastnictví statutárního
města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabůvka, za účelem užívání pozemku
pod stavbou odhlučňovací stěny u objektu prodejny, za cenu 190 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
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výpovědní lhůtou, společnosti HRUŠKA, spol. s r.o., IČ: 19014325, se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05
Ostrava - Martinov

5731/109  
42

Pronájem částí pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.  K Odře

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků parc.č. 263/17 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o
výměře 4 m2 a parc.č. 624/1 ostatní plocha – silnice o výměře 8 m2 (nepravidelný tvar), ve vlastnictví
statutárního města Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, za
účelem zřízení a užívání přístupu/příjezdu k novostavbě RD na ul. K Odře situovaného na pozemcích parc.č.
560/2, 562/2 a 562/1, za cenu 45 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, panu Z. Z.,
trvale bytem Výškovická , 700 30 Ostrava - Zábřeh

5732/109  
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku  p.p.č. 654/53 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 11 m2  v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  Bytovému družstvu Bolotova 7, IČ: 27760685, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Bolotova 1772/7, PSČ
700 30, za účelem instalace dvou řad závěsných lodžií na bytový dům, s ročním nájmem ve výši 70,-
Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5733/109  
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  části pozemku  p.p.č. 654/11 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 16 m2  v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, Společenství vlastníků Gorochovova 1604/4, IČ: 27838501, se sídlem Ostrava - Zábřeh,
Gorochovova 1604/4, PSČ 700 30, za účelem přístavby dvou řad lodžií k obytnému domu, s ročním
nájmem ve výši 70,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

5734/109  
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/4 ostatní  plocha, zeleň o výměře 13 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
panu J. M., bytem Gurťjevova , Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání parkovacího stání č. 2 pro osobní
automobil, s ročním nájmem ve výši 45,- Kč + DPH v zákonné výši, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

5735/109  
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 623/81 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to

a) část o výměře 14,5 m2  paní M. M. H., bytem Jugoslávská , Ostrava – Zábřeh, za účelem zřízení a
užívání parkovacího stání  č. 1 pro osobní automobil

b)  část o výměře 14,5 m2 panu M. M., bytem Jugoslávská , Ostrava – Zábřeh, za účelem zřízení a užívání
parkovacího stání  č. 2 pro osobní automobil,

s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

5736/109  
47

Souhlas s kácením dřevin na pozemku p.p.č. 485/28 v k. ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 1 ks stromu - lípa srdčitá na pozemku p.p.č. 458/28 ostatní plocha v k.ú.Hrabůvka, ve
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih  v rámci akce  „K GO JM Š
53.2.V-Š 53.3.OV ul. Klegova 2x DN 400“ pro investora - společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se
sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, IČ 45119410
zmocňuje

provedením uvedeného kácení  společnost Dalkia Česká republika, a.s.,  se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, IČ 45119410

5737/109  
48

Souhlas s poskytnutím do užívání části pozemku u MŠ Jana Maluchy 13, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

souhlasí

13



aby Mateřská škola Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvková organizace, se sídlem A. Gavlase
182/12A, Ostrava-Dubina poskytla do užívání část pozemku parc. č. 96/18 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Dubina u Ostravy, školní zahrady u mateřské školy na ulici Jana Maluchy 13/224, Ostrava-Dubina,
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Partyzánské náměstí 2633/7, IČ 71009396, za účelem umístění mobilní měřící stanice ovzduší.

5738/109  
49

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, Proskovická, Podolí, DTS“ na pozemky parc.č. 289
ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 293 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 302/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace, parc.č. 308 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 793/1 ostatní plocha
– zeleň, parc.č. 793/294 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 793/295 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č.
793/296 ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, které jsou v majetku statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění podzemního kabelového vedení
přípojky VN 10 kV v délce 258 bm přes parc.č. 289, 293, 302/1, 793/1, 793/294, 793/295, 793/296 a
kabelových rozvodů NN 0,4 kV v délce 4 bm přes parc.č. 308

a
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu na pozemky parc.č. 289
ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 293 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 302/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace, parc.č. 308 ostatní plocha – ostatní komunikace, parc.č. 793/1 ostatní plocha
– zeleň, parc.č. 793/294 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 793/295 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č.
793/296 ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, které jsou v majetku statutárního města
Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby podzemního kabelového
vedení přípojky VN 10 kV  v délce 258 bm přes parc.č. 289, 293, 302/1, 793/1, 793/294, 793/295,
793/296 a kabelových rozvodů NN 0,4 kV v délce 4 bm přes parc.č. 308 v rámci akce „Ostrava,
Proskovická, Podolí, DTS“, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci společnosti PROFIPROJEKT
s.r.o., IČ: 27779319, se sídlem Collo – louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 500 Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha-jiná plocha za cenu 600 Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je
povinnost povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „podzemního kabelového vedení přípojky VN 10 kV a kabelových rozvodů NN
0,4 kV“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se zřizováním,
změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „podzemního kabelového vedení
přípojky VN 10 kV a kabelových rozvodů NN 0,4 kV“

a
souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu s
dobou platnosti do 31.10.2016 a za podmínky, že povrchové úpravy zpevněných povrchů budou řešeny v
souladu s požadavky správce místních komunikací odboru dopravy a KS

5739/109  
50

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k garáži bez č.p./č.e. na
pozemku parc.č.st. 2372 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s uplatněním předkupního práva a nabytím vlastnického práva k budově garáže bez č.p./č.e. na pozemku
parc.č.st. 2372 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví paní M. K., bytem Španielova , Ostrava-Poruba, za
podmínek dle předložené kupní smlouvy;

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k garáži bez
č.p./č.e. na pozemku parc.č.st. 2372 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

5740/109  
51

Úprava předmětu výpůjčky u smluv o výpůjčce pozemků uzavřených se školskými příspěvkovými
organizacemi

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce pozemků s úpravou předmětu výpůjčky u smluv:

1) č. 11/a/014/1895/06 ze dne 2.1.2007 uzavřené se Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
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Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvkovou organizací, se sídlem Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava – Hrabůvka s
tím, že předmětem výpůjčky jsou pozemky: parc. č. st. 1389 zast. pl. a nádvoří o výměře 607 m2, parc. č.
st. 1390 zast. pl. a nádvoří o výměře 604 m2, parc. č. st. 1416 zast. pl. a nádvoří o výměře 734 m2, parc.
č. st. 1417 zast. pl. a nádvoří o výměře 1874 m2, parc. č. st. 1418 zast. pl. a nádvoří o výměře 593 m2,
p.p.č. 348/8 ostatní plocha o výměře 5215 m2, p.p.č. 354/11 ostatní plocha o výměře 6990 m2, část
pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha o výměře cca 5100 m2, vše v k.ú. Hrabůvka

2) č. 11/a/014/1955/06 ze dne 2.1.2007 uzavřené se Základní školou Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12,
příspěvkovou organizací, se sídlem Chrjukinova 1801/12, 70030 Ostrava-Zábřeh s tím, že předmětem
výpůjčky jsou pozemky: parc. č. st. 1979 zast. pl. a nádvoří o výměře 2374 m2, parc. č. st. 2855/1 zast.
pl. a nádvoří o výměře 577 m2, parc. č. st. 2855/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 138 m2, část pozemku
p.p.č. 654/15 ostatní plocha o výměře cca 7850 m2, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

5741/109  
52

Výpůjčka pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Drůbeží - variantní návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit pozemky parc.č. 835 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené  a parc.č. 836
ostatní plocha – neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy -
svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem provozování a údržby chovného rybníku a přilehlé
hráze dle důvodové zprávy, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, Michalu Kopečkovi, trvale bytem
Drůbeží 787/33A, 700 30 Ostrava – Výškovice a Lukáši Tomanovi, trvale bytem Mezi Lány 1437/1B, 725 25
Polanka nad Odrou

5742/109  
53

Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 245/10 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 245/10, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka o výměře
70 m2 za účelem zřízení a užívání venkovního posezení před restaurací na ulici Dvouletky 52, Ostrava-
Hrabůvka.

5743/109  
54

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Studia x Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku  p.č. 1095/1 ostatní plocha, silnice  v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
 za účelem zřízení a užívání vjezdu o rozloze 36 m2, úpravy stávajícího chodníku o rozloze 6 m2 a úpravy
zeleně o rozloze 6 m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a
vydává

kladné stanovisko ke směně části pozemku p.č. 736/4 ostatní plocha, ostatní komunikace  v rozsahu daném
zákresem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy za části pozemků p.č. 732/68
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 732/69 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou v
rozsahu daném zákresem, z vlastnictví LUCROS uzavřený investiční fond a.s., IČ: 28507428, se sídlem
Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, za podmínky, že o směně rozhodne zastupitelstvo města
Ostravy, dle důvodové zprávy

5744/109  
55

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou I.

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:

1)pozemek parc.č.st. 2600, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny

2)pozemek parc.č.st. 2963/1, zast. pl. o výměře 229 m2, jednotka č. 14/439, spoluvlastnický podíl
o velikosti 1441/38246, tzn. 8,63 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

5745/109  
56

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou II.

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt. Vajdy, lokalita U
Výtopny a lokalita Rudná-Pavlovova, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce dle důvodové zprávy:

1) pozemek parc.č.st. 1988/2, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita na ul. Kpt.
Vajdy;
2) pozemek parc.č.st. 2336, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
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3) pozemek parc.č.st. 2990, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U Výtopny;
4) ½ pozemku parc.č.st. 2956/14, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
5) ½ pozemku parc.č.st. 2959/12, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
6) ½ pozemku parc.č.st. 2960/13, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
7) ½ pozemku parc.č.st. 2967/13, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
8) ½ pozemku parc.č.st. 2968/6, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
9) ½ pozemku parc.č.st. 2968/6, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
10) ½ pozemku parc.č.st. 2969/13, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
11) ½ pozemku parc.č.st. 2982/4, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova;
12) ½ pozemku parc.č.st. 2982/6, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova.

5746/109  
57

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku st. p.č. 6066 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem pozemku st. p.č. 6066 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17  m2  v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita Korýtko, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému
obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

5747/109  
58

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Výškovická - variantní
návrh

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 169 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou,  za účelem zřízení restaurační předzahrádky s hracími prvky pro děti, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou

5748/109  
59

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 241/7 v k.ú. Hrabůvka, ul. Letecká

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 241/7, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca
289 m2 v k.ú. Hrabůvka, ulice Letecká, za účelem vybudování parkovacích stání
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej části pozemku
p.p.č. 241/7, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 289 m2 v k.ú. Hrabůvka.

5749/109  
60

Zrušení komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih a odvolání jejich předsedů a členů

Rada městského obvodu

zrušuje

komise Rady městského obvodu Ostrava-Jih ke dni 30.9. 2014

- komisi bytovou
- komisi ekonomickou
- komisi majetkovou
- komisi dopravní
- komisi komunální
- komisi pro bezpečnost a kriminalitu
- komisi kulturní a školskou
- komisi pro životní prostředí

odvolává

předsedy a členy jednotlivých komisí ke dni 30.9. 2014, v tomto složení:

Komise bytová

Helena Frgalová
Martin Machač
Danuška Stiborová
Emilie Altmanová
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Vlasta Antlová
Jiří Panna
Mgr. Lucie Foldynová
Pavel Nenička
Ing. Marek Hiersch
Martin Mentlík

Komise ekonomická

Bc. Monika Schromová
Ing. Ivan Tomášek
Ing. Miroslav Rojíček
Ing. Dušan Tešnar
Ing. Radim Ondříšek
Ing. Jiří Voloch
Ing. Romana Filipová
RSDr. Pavel Holas
Ing. Kafna Ondřej

Komise majetková

Ľubomír Košík
Rudolf Penkala
Ing. Miroslav Rojíček
Milan Lipina
PaedDr. Ivona Klímová
Ing. František Kolařík
Ing. Leo Luzar
Pavel Nenička
Ing. et Ing. Jiří Srba
Jiří Panna

Komise dopravní

Mgr. Jan Dohnal
Bc. Lukáš Balcařík
Aleš Chamrád
Rudolf Penkala
Ing. Ivo Hařovský
Ing. Ivan Tomášek
Ing. Svatava Huťková
Martin Mentlík
Josef Graňák
Karel Gavenda
por. Bc. Martin Šimek
Jiří Břenek
Ing. Radim Lauko

Komise komunální

Ing. Radovan Horák
Aleš Chamrád
Richard Litassy
Ing. Dušan Tešnar
Bc. Lukáš Balcařík
Mgr. Petr Opletal
Stráník Jiří
Petr Jakubek
Ing. Jaroslav Moureček

Komise pro bezpečnost a kriminalitu

Ing. Svatava Huťková
Martin Machač
Ing. Jakub Jež
Ing. Aneta Serafinová
Karel Slezák
Ing. Lenka Schreiberová
Michal Drnovský
Petr Jakubek
Jan Gara
Ing. Vitězslav Sliž
Zuzana Sokolová
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Komise kulturní a školská

PaedDr. Ivona Klímová
Mgr. Ivo Kopeček
Mgr. Libuše Přikrylová
Slezák Karel
Ing. Lenka Schreiberová
Tereza Němcová
Ing. Jiří Šlusař
Mgr. Petr Opletal
MUDr. Dagmar Molendová
RSDr. Pavel Holas
Jan Gara

Komise pro životní prostředí

Ing. Leo Luzar
Ing. Aneta Serafinová
Ing. Jakub Jež
Lenka Planková
Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
David Melichar
Ing. Miloslav Fizia
Karin Hurtuková
Ing. Rostislav Mikl
Ing. Radim Lauko

5750/109  
61

Odpisy pohledávek s příslušenstvím

Rada městského obvodu

rozhodla

odepsat pohledávku za společností Průmyslové stavby Ostrava, a.s., IČ: 136 44 505 ve výši 1 773,60 Kč z
titulu  vyúčtování vody v souvislosti s opravou lodžií dle uzavřené smlouvy o dílo,

dle důvodové zprávy

a
souhlasí

s odepsáním pohledávky za pí Danou Volgyiovou, nar. 1. 3. 1967, ve výši 30 597,67 Kč z titulu vyčísleného
příslušenství za pozdní úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a ve výši 1 200,- Kč z titulu
soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

a
doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih

odepsat pohledávku

za pí D. V.,  ve výši 30 597,67 Kč z titulu vyčísleného příslušenství za pozdní úhrady nájemného a služeb
spojených s užíváním bytu a ve výši 1 200,- Kč z titulu soudních nákladů,

dle důvodové zprávy

5751/109  
62

Organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014

Rada městského obvodu

schvaluje

- ústření inventarizační komisi ve složení Ing. Iveta Břenková, Ing. Blažena Kotulková, Petra Kovalová, Bc.
Eva Havránková, Martina Rentová, Bc. Radomíra Marenczoková Dis.

- časový harmonogram inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2014 dle předloženého návrhu

5752/109  
63

Uzavření dohody o narovnání závazkových vztahů (Zlínstav, DaF projekt)

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání závazkových vztahů mezi Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih, společností Zlínstav a.s. IČ:28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín a společností
DaF - PROJEKT s.r.o. IČ 25905813, se sídlem Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, jejímž předmětem je
narovnání sporných práv a povinností souvisejících se vzduchotechnikou, klimatizací a vytápěním v pátém
nadzemním podlaží budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, dle předloženého návrhu.
ukládá
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Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dohody o narovnání závazkových vztahů a předložit jej starosovi městského obvodu k
podpisu.
Termín: 31. 10. 2014

5753/109  
64

Uzavření dohody o postupu k narovnání vztahů se společností BOSWELL a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dohodu o postupu k narovnání vztahů se společností BOSWELL a.s. IČ: 278 22 133,  se sídlem Kpt.
Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava, jejímž předmětem je určení způsobu vyrovnání za užívání pozemku ve
vlastnictví společnosti BOSWELL a.s., dle předloženého návrhu.
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh Dohody o postupu k narovnání vztahů a předložit jej starostovi městského obvodu k
podpisu.
Termín: 31. 10. 2014

5754/109  
65P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny ředitelům příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v
platném znění a v souladu se "Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního,
zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih" dle upraveného návrhu

5755/109  
66P

Výměna dělících příček a zřízení telefonů  s  elektrozámkem  včetně rozvodů v domech DPS
Odborářská, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/020/2014 ze dne 16.7.2014 na realizaci VZ 46.14 na
stavbu „Výměna dělících příček a zřízení telefonů  s  elektrozámkem  včetně rozvodů v domech DPS
Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ , kterými se  navyšuje konečná cena  díla z důvodů změny položkového
rozpočtu - vícepráce a méněpráce z  2.441.531,-Kč na tuto zakázku o částku 159.511 Kč bez DPH na
částku 2.601.042 Kč bez DPH  se zhotovitelem TERNO FIREK s.r.o. , se sídlem Pobialova 1433/23, 702 00
Moravská Ostrava.
rozhodla

O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/020/2014 ze dne 16.7.2014 na realizaci VZ 46.14 na
stavbu „Výměna dělících příček a zřízení telefonů s elektrozámkem včetně rozvodů v domech DPS
Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ se zhotovitelem TERNO FIREK s.r.o. , se sídlem Pobialova 1433/23, 702 00
Moravská Ostrava, kterým se stanovuje termín dokončení stavby  na 3.11.2014.
bere na vědomí

Navýšení částky DPH o 23.926,65 Kč na 390.156,30 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
Připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/020/2014  ze dne 16.7.2014 na realizaci „Výměna
dělících příček a zřízení telefonů  s  elektrozámkem  včetně rozvodů v domech DPS Odborářská, Ostrava-
Hrabůvka“
Termín: 03. 10. 2014

5756/109  
67P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
III. čtvrtletí r. 2014 oddělení školství a kultury

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za III. čtvrtletí roku 2014 oddělení školství a kultury,
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, ve znění pozdějších změn

5757/109  
68P

Výběr nejvhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Výměna oken v objektu Mitušova 4, Ostrava-
Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu na podlimitní veřejnou zakázku VZ 68.14 na provedení stavebních prací "Výměna oken v
objektu Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka" o vyloučení uchazeče:
- SG STAVBY, s.r.o., se sídlem Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2-Nusle, IČ: 02166283,
- GLAS - EUROPLAST s.r.o., se sídlem Místecká 1119, 742 58 Příbor, IČ: 26865386,
z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 68.14 na provedení
stavebních prací  "Výměna oken v objektu Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:
- RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ: 60724862, za nabídkovou cenu:
Kč 487.217,36 bez DPH, a lhůtu realizace 21 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem AD-MAR STAVBY, s.r.o., se sídlem Ostravská 277, 735 51 Bohumín-
Pudlov, IČ: 27797937, za nabídkovou cenu:
Kč 548.985,09 bez DPH, a lhůtu realizace  11 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ:
27689719, za nabídkovou cenu:
Kč 560.239,58 bez DPH, a lhůtu realizace  10 kalendářních dnů,
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 68.14
Termín: 30. 11. 2014
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna
oken v objektu Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka"
Termín: 17. 10. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Výměna oken
v objektu Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 24. 10. 2014

5758/109  
69P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů a části III. Zásad) - Rekonstrukce reprezentačních prostor
bývalé radní místnosti

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 74.14 na provedení stavebních prací
"Rekonstrukce reprezentačních prostor bývalé radní místnosti“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Mgr. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 74.14 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 31. 10. 2014
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5759/109  
70P

Zrušení ZŘ (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů) - Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zrušit otevřené zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 53.14 na provedení stavebních prací
 "Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v důvodové
zprávě
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 53.14 vyplývající z usnesení
Termín: 31. 10. 2014

5760/109  
71P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o VZ a Zásad )  „Dodávka 4 nových
motorových vozidel vč. odkupu 3 starších motorových vozidel“

Rada městského obvodu

rozhodla

vyloučit  uchazeče Auto Tichý s.r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Rudná 1124/32, PSČ 700 30,  IČ
25390121 z důvodů uvedených v důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na VZ 73.14  „Dodávka 4 nových
motorových vozidel vč. odkupu 3 starších motorových vozidel“  o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
kupní smlouvy  s uchazečem Auto Doležal, s.r.o. se sídlem Ul. Havířská 1889/1,  Karviná-Nové Město, PSČ
735 06,  IČ 25388045  za nabídkovou cenu 4 ks nových motorových vozidel 850 165,28 Kč bez DPH, 1 028
700 Kč s DPH a za  cenu odkupu 3 ks starších motorových vozidel  213 000 Kč
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit  kupní smlouvu  „Dodávka 4 nových motorových vozidel vč. odkupu 3 starších motorových vozidel“
Termín: 01. 10. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit  kupní smlouvu s vybraným uchazečem na  „Dodávka 4 nových motorových vozidel vč. odkupu 3
starších motorových vozidel“ a předat ji k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 15. 10. 2014

5761/109  
72

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, el. E. Podgorného

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 73/43 ostatní plocha - zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy,
ul. E. Podgorného ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, o
výměře 13 m2 za účelem zřízení a užívání 1 parkovacího místa na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou

5762/109  
OR

Poskytnutí peněžitého daru

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnut  p. Stanislavu Klockovi, předsedovi organizačního výboru peněžitý dar ve výši 20 tis. Kč na
vystoupení souboru Ondráš při příležitosti konání akce "Vzdušné síly v Ostravě"
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