
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

Ing. Radim Lauko

místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

z 11. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava - Jih

která se konala 17.3.2011 9:00

(usn.č. 0413/11 - usn.č. 0462/11)
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Přehled usnesení 11. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 17.3.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0413/11 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0414/11 2. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0415/11 3. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0416/11 4. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0417/11 5. Pronájem volného místa v krytém stání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0418/11 6. Směna míst v krytém stání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0419/11 7. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0420/11 8. Neposkytnutí finančního příspěvku ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0421/11 9. Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu
nákladů na mzdy a zákonné odvody pro nepedagogické zaměstnance ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0422/11 10. Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace ( Bc. Radim
Miklas , místostarosta )

0423/11 11. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0424/11 12. Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2010 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0425/11 13. Výjimka z počtu dětí a žáků v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0426/11 14. Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0427/11 15. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0428/11 16. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0429/11 17. Pronájem bytů v zájmu obce, pronájem náhradních bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0430/11 18. Pronájem bytů výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0431/11 19. Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0432/11 20. Souhlas s podnájmem částí nebytového prostoru na ul. Volgogradská 98, O.-Zábřeh ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0433/11 21. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0434/11 22. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0435/11 23. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0436/11 24. Výpovědi z nájmu bytu, podání výstrahy, zajištění přístřeší ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0437/11 25. Zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, narovnání smluvního vztahu ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0438/11 26. Zveřejnění záměru na pronájem částí střech obytných domů Výškovická 151/446, Ostrava-
Výškovice, P.Lumumby 3/2596, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0439/11 27. Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu
bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0440/11 28. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0441/11 29. Odstavování autobusů příměstských autobusových linek na ul. Horní, O.-Dubina ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0442/11 30. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0443/11 31. Doplnění smluvních podmínek pro realizaci investičního záměru „Modernizace kina Luna“
společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0444/11 32. Pronájem části pozemku s následným prodejem v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0445/11 33. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0446/11 34. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0447/11 35. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 1 ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0448/11 36. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 2 ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0449/11 37. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0450/11 38. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.
ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0451/11 39. Změna doby pronájmu u nájemkyně nebytových prostor v budově tribuny na ulici Svazácká čp.
469, Ostrava-Zábřeh, Karin Voznicové ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0452/11 40. Zveřejnění záměru na prodej garážového objektu na ul. Čujkovova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0453/11 41. Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0454/11 42P. Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0455/11 43P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Elektroinstalace v bytech - Volgogradská 26 a 28, Ostrava-Zábřeh“ ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0456/11 44P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Elektroinstalace v bytech - Volgogradská 72 a 74, Ostrava-Zábřeh“ ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0457/11 45P. 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) - "Oprava chodníku ul. Čujkovova - sever" ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0458/11 46P. 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) - "Oprava komunikace IV. třídy U prodejny" ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0459/11 47P. 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) - "Oprava komunikace IV. třídy ul. Výškovická, Krylovova" (
Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0460/11 48P. 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) - "Oprava komunikace ul. Lužická" ( Ing. Bc. Dana Čechalová ,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0461/11 49P. 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) - "Oprava komunikace ul. Provaznická - chodník" ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0462/11 50P. Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Oprava chodníků na ul.
Volgogradské - I. etapa ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek )

0413/11
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu
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schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 2119 o 50 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 6130 o 50 tis. Kč

0414/11
2

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou v Ostravě-
Hrabůvce na ulici Odborářská na dobu určitou 12 měsíců

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 25
T. F., bytem Krakovská 24, Ostrava-Hrabůvka

0415/11
3

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytu v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení
na ulici Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 19
S. H., Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

0416/11
4

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. 42, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan V. T.,
- PO 42, box č. 10, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. P. M., dle
důvodové zprávy

rozhodla

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

0417/11
5

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 13, PP na ul. B. Václavka paní A.
L. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH

0418/11
6

Směna míst v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

- o směně parkovacího místa paní A. Š., která je v současné době nájemcem boxu č. 3 v
krytém stání v PO 33, PP na ul. Vl. Vlasákové za parkovací místo v boxu č. 65 v krytém stání
v PO 33, NP na ul. Vl. Vlasákové, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 3 v krytém stání v PO 33 na ul. Vl.
Vlasákové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného
800,- Kč měsíčně vč. DPH.
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0419/11
7

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 celk.
výši 270.206,80 Kč:
1) DDNM 7 - 60 tisíc Kč                  42.905,39 Kč
2) DHM - přístroje a zvlášt. tech.   94.615,50 Kč
3) DDHM                                         132.685,91 Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

0420/11
8

Neposkytnutí finančního příspěvku

Rada městského obvodu

rozhodla

neposkytnout finanční příspěvek Občanskému sdružení ŠUPINY, se sídlem Svatoplukova
1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 265 57 142, DIČ CZ 265 57 142, ve výši 15.000,- Kč na
projekty "Městské kolo Třebovické Šupinky Dětská scéna 2011"," Krajské kolo Ostravské
Šupinky Dětská scéna 2011" a " Krajské kolo Ostravské buchary Divadelní Děčín 2011"

0421/11
9

Souhlas s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou
úhradu nákladů na mzdy a zákonné odvody pro nepedagogické zaměstnance

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím finančních prostředků z úplaty za předškolní vzdělávání na částečnou úhradu
nákladů mezd a s nimi spojenými zákonnými odvody nepedagogických zaměstnanců
následujících organizací:

1. Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace                        -
do výše 200 tis. Kč
2. Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka,Zlepšovatelů 27,příspěvková organizace - do
výše   85  tis. Kč
3. Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace                              -
do výše 230  tis. Kč
4. Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace                         -
do výše 109 tis. Kč

0422/11
10

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 299978,40 Kč z rezervního fondu do fondu
investičního Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
organizace dle důvodové zprávy.

0423/11
11

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 40 000,- Kč od společnosti KIMEX CASINO Paskov na nákup pomůcek a
knih pro potřeby školy

Základní škola Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 2 000,- Kč sbírku minerálů od firmy Topgeo Group CZ, Praha-Nusle
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- věcný dar v hodnotě 10 097,- Kč repro soustava od SRPŠ při ZŠ V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh

0424/11
12

Sportovní centrum Dubina - Zpráva za rok 2010

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávu za rok 2010 o využití a hospodaření Sportovního centra Dubina

0425/11
13

Výjimka z počtu dětí a žáků v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu dětí a žáků v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle předloženého návrhu.

0426/11
14

Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23,
příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2011 Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23,
příspěvkové organizaci  dle důvodové zprávy

0427/11
15

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení

- paní K. Š., za byt č. 12, na ul. A. Gavlase 6, Ostrava-Dubina, ve výši 30 % z částky 220 013
Kč, tj. 66 004 Kč

dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

0428/11
16

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. prominout poplatek z prodlení

- paní L. P., za byt č. 58, na ul. Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100 % tj. 2 309 Kč,

- paní I. L., za byt č. 4, na ul. B. Václavka 1, Ostrava-Bělský Les, ve výši 100 % tj. 1 100 Kč,

- paní L. S., za byt č. 36, na ul. Plzeňská 10, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30% z částky 6 835 Kč,
tj. 2 051 Kč,

dle důvodové zprávy

II. neprominout poplatek z prodlení

- panu I. B., za byt č. 2, na ul. Jubilejní 59/349, Ostrava-Zábřeh ve výši Kč 6 152 Kč

dle důvodové zprávy
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0429/11
17

Pronájem bytů v zájmu obce, pronájem náhradních bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytů na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Letecká 12, 1+3, standard, č. b. 3
doc. RNDr. Š. P., CSc.,  a MUDr. Š. E.,  , oba trvale bytem Jasuschova 14,  Košice

Letecká 12, 1+1, standard, č. b. 1
doc. MUDr. D. F., CSc., nar. . a D. Z.,, oba trvale bytem Pri Hrušove 10, Košice

II.

o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

V. Košaře 5, 1+3, standard, č. b. 40
S. G.,  Zlepšovatelů 14

Letecká 14, 1+1, standard, č. b. 2
K. E., Jubilejní 64

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 25
K. J., Edisonova 23

Zlepšovatelů 24, 1+2, standard, č. b. 3
Sviták Jaroslav, nar. 18.03.1949, Jubilejní 62

III.

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

S. G.,   Zlepšovatelů 14, č. b. 3
K. E., Jubilejní 64, č. b.  8
K. J., Edisonova 23, č. b. 6
S. J., Jubilejní 62, č. b. 7

0430/11
18

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

P. Lumumby 26, 1+2, standard, č. b. 9
N. J., F. Hajdy 6  

B. Václavka 19, 1+3, standard, č. b. 3
U. V., Horní 3
 
Jugoslávská 20, 1+3, standard, č. b. 11
H. T., U Studia 3
 
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 13
B. I., V. Jiřikovského 37
 
Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 1
K. J., F. Formana 37 a K. I., F. Formana 37

rozhodla

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

0431/11
19

Pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Volgogradská 28, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Volgogradská 2458/28 v
Ostravě-Zábřehu společnosti SFZ Tománek s.r.o., se sídlem Hasičská 113/27,  Ostrava-
Hrabůvka, IČ: 28571908, za účelem zřízení kanceláří, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, a to nebytový prostor č. 1 o velikosti 51,14 m2 s výší nájemného 500,-
Kč/m2/rok  a nebytový prostor č. 2 o velikosti 53,21 m2 s výší nájemného 1.000,- Kč/m2/rok

0432/11
20

Souhlas s podnájmem částí nebytového prostoru na ul. Volgogradská 98, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s podnájmem částí nebytového prostoru  v obytném domě na ul. Volgogradská 2398/98,
Ostrava-Zábřeh, jehož nájemkyní je paní G. B., a to za stejných podmínek, které má nájemce
sjednané v nájemní smlouvě:

- o velikosti 7,48 vč. užívání společných prostor nebytového prostoru v obytném domě na ul.
Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh panu J. P.,  bytem Pavlovova 1628/71, Ostrava-
Zábřeh, IČ: 75429501, za účelem provozování masérských služeb

- o velikosti 5,50 m2 vč. užívání společných prostor nebytového prostoru v obytném domě na
ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh paní K. F., bytem Volgogradská 2438/139,
Ostrava-Zábřeh, IČ: 87621746, za účelem provozování pedikúry a manikúry

0433/11
21

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnických osob v obytných domech v majetku
Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Průkopnická 4" v obytném domě č. p. 2089 na ul. Průkopnická č. or. 4 v
Ostravě-Zábřehu.

- "Bytové družstvo P. Lumumby 60" v obytném domě č. p. 2211 na ul. P. Lumumby č. or. 60 v
Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikajících právnických osob v
souvislosti s privatizací obytných domů Průkopnická 2089/4 a P. Lumumby 2211/60.

0434/11
22

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď  z nájmu garážového stání č. 5 na ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina, podanou
nájemcem panem P. M., bytem Jubilejní 297/30A, Ostrava-Hrabůvka

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 5 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

0435/11
23

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

R. M., Patrice Lumumby 62, č. b. 4
M. V., Lumírova 7, č. b. 73
P. M., Lumírova 28, č. b. 54
B. D., Výškovická 153, č. b. 31
R. P., Klegova 23, č. b. 10
Ď. R., Václava Jiříkovského 37, č. b. 14
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B. G., Bohumíra Četyny 2, č. b. 16
F. T., Jana Škody 9, č. b. 30
Š. M., Výškovická 151, č. b. 47
V. M., Výškovická 153, č. b. 50
B. Z., Františka Formana 55, č. b. 18
Š. V., Františka Formana 55,  č. b. 1
K. R., Františka Formana 47, č. b. 9
H. R., Václava Košaře 5, č. b. 18
V. E., Horymírova 125, č. b. 60
B. I., Horymírova 125, č. b. 54
Z. R., Zlepšovatelů 54, č. b. 2
U. J., Dr. Šavrdy 15, č. b. 24
S. R., Jubilejní 6, č. b. 2
V. T., Čujkovova 31, č. b. 14
B. E., Čujkovova 31 č. b. 55
K. J., Plzeňská 8, č. b. 54
J. P., Plzeňská 8, č. b. 59
G. N., Plzeňská 10, č. b. 15
K. J., Jubilejní 46, č. b. 1
Ch. M., Jubilejní 59, č. b. 3
M. A., Letecká 15, č. b. 2
O. V., Letecká 13, č. b. 2
M. P., Letecká 13, č. b. 3
K. R., Letecká 13, č. b. 6
S. T., Letecká 11, č. b. 1
B. R., Letecká 11, č. b. 4

II.

o uzavření smlouvy k nájmu školnického bytu v objektu na ul. 29. dubna 33 v Ostravě-
Výškovicích na dobu určitou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

V. V., 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice

0436/11
24

Výpovědi z nájmu bytu, podání výstrahy, zajištění přístřeší

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským  JUDr. J. J., dle důvodové
zprávy

K. D., Vaňkova 48, č. b. 17

II.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu dle důvodové zprávy

M. M., Jugoslávská 26, č. b. 24

III.

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

N. L., V. Vlasákové 19, č. b. 16

IV.

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

O. M., Čujkovova 23, č. b. 16

0437/11
25

Zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování, narovnání smluvního vztahu

Rada městského obvodu

rozhodla
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I.
o zániku práva ke společnému nájmu (nájmu) bytu dohodou na základě pověření daném
starostou SMO, MOb Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským, dle důvodové zprávy

1) Y. D.
   
T. P. a T.J., Tarnavova 8, č. b. 27
Mgr. K. I., Jugoslávská 20, č. b. 2
P. J.,  Čujkovova 32, č. b. 33
Š. R., Tylova 4, č. b. 37

2) JUDr. J. J.

V. M., Vaňkova 50, č. b. 1

II.
o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice, na dobu
určitou dle důvodové zprávy

místnost č. 10 - Ing. M. P., Horní 3
místnost č. 14 - L. A., Horní 3
místnost č. 6 - D, B,, Abramovova 18
místnost č. 15 - V, L,, Hasičská 22
místnost č. 16 - Š, A,, U Učiliště 1, Ostrava-Kunčice

III.
1) o zrušení části usnesení č. 323/9 ze dne 17.02.2011, kterým rozhodla o uzavření smlouvy o
ubytování na dobu určitou, v ubytovně na ul. Hasičská 366/3,  Ostrava-Hrabůvka, ve znění
" místnost č. 21 - B, K,, Lumírova 7 a B, L,, Závodní 89", dle důvodové zprávy

2) o uzavření smlouvy o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, na
dobu určitou, dle důvodové zprávy
 
místnost č. 21 - J, A,, Horní 3

IV.

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

bytu č. 6, Dr. Šavrdy 9  s přísp. organizací Národní divadlo Moravskoslezské, IČ 00100528, se
sídlem ČS. legií 148/14, Ostrava-Moravská Ostrava

2) o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, 1+3, standard, Dr. Šavrdy 9 s E. E., Šavrdy 9 a  E.
E., Dr. Šavrdy 9, dle důvodové zprávy

0438/11
26

Zveřejnění záměru na pronájem částí střech obytných domů Výškovická 151/446, Ostrava-
Výškovice, P.Lumumby 3/2596, Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejnit záměr na
pronájem částí střech obytných domů

-  Výškovická  151/446, Ostrava-Výškovice        
-  Patrice Lumumby 3/2596, Ostrava-Zábřeh  
-  Mňukova 24/3022, Ostrava- Zábřeh

za účelem umístění technologického a antenního systému pro přenos signálů veřejné sítě
mobilních telefonů.

0439/11
27

Žádost o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu
bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Svornosti 9, 1+2, standard, č. b. 4
J.H. Edisonova 29, Ostrava-Hrabůvka a J. H., Edisonova 29, Ostrava-Hrabůvka

10 z 21



0440/11
28

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
P. M.
Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh

J. G.
Volgogradská 128, Ostrava-Zábřeh

2)
P. S.
Zlepšovatelů 56, Ostrava-Hrabůvka

G. K.
Markova 16, Ostrava-Zábřeh

nesouhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

S. Š.
Václava Košaře 5, Ostrava-Dubina

V. H.
Sládkova 23, Ostrava-Moravská Ostrava

0441/11
29

Odstavování autobusů příměstských autobusových linek na ul. Horní, O.-Dubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stanovisko dopravní komise ve věci návrhu na odstavování autobusů příměstských
autobusových linek v odstavném pruhu na ul. Horní, Ostrava-Dubina: Dopravní komise
souhlasí s přestupním terminálem u Intersparu Ostrava-Dubina a s otáčením autobusů přes
kruhový objezd J. Kotase na zkušební období 1 roku s tím, že po uplynutí tohoto období bude
situace vyhodnocena. Dopravní komise souhlasí s odstavováním autobusů v odstavném pruhu
ulice Horní v úseku od nadjezdu k Intersparu do vzdálenosti 35 metrů před chodeckým
přechodem v úrovni ulice V. Jiřikovského. Vzhledem k dočasnému řešení doporučuje dopravní
komise Radě městského obvodu Ostrava-Jih podpořit dobudování konečného stavu terminálu.

0442/11
30

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 226/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 5
x 12 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro 5 osobních
vozidel na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0443/11
31

Doplnění smluvních podmínek pro realizaci investičního záměru „Modernizace kina Luna“
společností FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

o prodloužení doby zřízení věcného břemene na pozemku poz. parc. č. 654/80, ostatní plocha,
v k. ú. Zábřeh nad Odrou za účelem umístění a realizace trvalé stavby o zastavěné ploše cca
830 m2, pro společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ
26893223 na dobu určitou 15 let o opci 3x5 let,

souhlasí

aby společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Tleskačova 1660, Kuřim, IČ
26893223  :
1) v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném
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znění, technické zhodnocení, které provede na vlastní náklady v budovách čp. 2717 na
pozemku parc. č.st. 3564 a čp. 2444 na pozemku parc. č. st. 3452 na ulici Patrice Lumumby v
k.ú. Zábřeh nad Odrou odepisovala ve svém účetnictví,
2) poskytla pronajaté nebytové prostory v budovách čp. 2717 na pozemku parc. č.st. 3564 a
čp. 2444 na pozemku parc. č. st. 3452 na ulici Patrice Lumumby v k.ú. Zábřeh nad Odrou do
užívání dalším subjektům, a to za stejných podmínek, které bude mít sjednány v nájemní
smlouvě.

0444/11
32

Pronájem části pozemku s následným prodejem v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 348/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, o výměře 2 x 3
m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih,
 za účelem opravy vstupů,  rozšíření venkovního schodiště a vybudování a užívání
bezbariérového přístupu k obytným domům na ul. Krakovská  č. 1105/7 a 1106/9

0445/11
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha - zeleň o výměře  2 x 12  m2  v  k.ú.
Hrabůvka, ul. Krestova, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacích stání, na dobu neurčitou s
tříměsniční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok těmto žadatelům:
1. M. B., bytem Krestova 12, Ostrava - Hrabůvka
2. M. B., bytem Krestova 15, Ostrava - Hrabůvka

0446/11
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v
cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 2364, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu Z. V.,
bytem Husarova 23/21, Ostrava-Výškovice;
2) pozemek parc.č.st. 2373, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu V. H.,
bytem Cholevova 1472/39, Ostrava-Zábřeh;
3) pozemek parc.č.st. 2636, zast. pl. o výměře 18 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, manželům
J.H. pozemek parc.č.st. 2961/1, zast. pl. o velkové výměře 228 m2, jednotka č. 16/498 o
výměře 9,98 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, Stavebnímu bytovému družstvu Nová huť, Hýlova
40, Ostrava-Výškovice;
5) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/14, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu
P. S., bytem Výškovická 125, Ostrava-Zábřeh.

0447/11
35

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 1

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p. p. č. 458/7 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Svatoplukova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu
Ostrava - Jih, paní E.M., bytem Svatoplukova 13, Ostrava – Zábřeh, za účelem užívání jako
zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

0448/11
36

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova - 2

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku  p.p.č. 458/4 zahrada o výměře 72 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svatoplukova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, paní V. P., bytem Svatoplukova 7, Ostrava – Zábřeh, za účelem oplocení a
užívání jako zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční
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výpovědní lhůtou

0449/11
37

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 73/42 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 12 m2, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú.
 Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, za cenu 45,-
Kč/m2/rok, paní Kateřině Kurtinové, trvale bytem A. Gavlase 84/13, 700 30 Ostrava – Dubina,
 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0450/11
38

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích parc. č. 391/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace, parc.č. 391/2 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 391/3 ostatní plocha
- jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, které jsou v majetku Statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění „vodovodní
přípojky“ přes parc.č. 391/1 v délce 1,3 bm a  „nadzemní přípojky NN“ přes parc. č. 391/1,
391/2 a 391/3 v délce 13,5 bm pro novostavbu RD na ul. Drůbeží, Ostrava - Výškovice

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky  parc. č. 391/1 ostatní plocha
- ostatní komunikace, parc.č. 391/2 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 391/3
ostatní plocha - jiná plocha, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Drůbeží, které jsou v majetku
Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění
"vodovodní přípojky" přes parc.č. 391/1 v délce 1,3 bm a "nadzemní přípojky NN" přes parc.č.
391/1, parc.č. 391/2 a parc.č. 391/3 v délce cca 13,5 bm pro pana Ing. J. R. a paní G. R., oba
bytem Oty Synka 1839/7, 708 00  Ostrava – Poruba, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 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“ a „nadzemní přípojky NN“ pro novostavbu
RD na ul. Drůbeží, Ostrava - Výškovice“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „vodovodní
přípojky“ a „nadzemní přípojky NN“ pro novostavbu RD na ul. Drůbeží, Ostrava - Výškovice“

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s panem Ing. J.R. a paní G. R., oba bytem Oty
Synka 1839/7, 708 00  Ostrava – Poruba, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

0451/11
39

Změna doby pronájmu u nájemkyně nebytových prostor v budově tribuny na ulici Svazácká
čp. 469, Ostrava-Zábřeh, K. V.

Rada městského obvodu

rozhodla

změnit dobu pronájmu nebytových prostor v budově tribuny na ulici Svazácká čp. 469,
Ostrava-Zábřeh, které užívá nájemkyně K. V., bytem Bohumínská 48, Ostrava-Slezská
Ostrava, z doby určité na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou úpravy
výše nájemného na 1.100 Kč/m2/rok za pronájem nebytových prostor a 290 Kč/m2/rok za
pronájem venkovní předzahrádky v období od 1.5. do 30.9.

0452/11
40

Zveřejnění záměru na prodej garážového objektu na ul. Čujkovova

Rada městského obvodu

nesouhlasí

13 z 21



se zveřejněním záměru na prodej garážového objektu na ul. Čujkovova, který se nachází na
parc.č.st. 2079 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje výše
uvedené nemovitosti.

0453/11
41

Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku a Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby
a zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku  st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 60 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih,  za účelem zřízení a užívání příjezdu, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a
nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Výtopny, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby horkovodní přípojky 1xDN300 a 2xDN600 v délce 58
bm a přeložky přípojky VNk v délce 43 bm  v rámci akce „Zvyšovací stanice oběhové vody
Ostrava“, pod povrchem dotčených pozemků

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 1716/1 zastavěná
plocha a nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
za účelem umístění stavby horkovodní přípojky 1xDN300 a 2xDN600 v délce 58 bm a přeložky
přípojky VNk v délce 43 bm  v rámci akce „Zvyšovací stanice oběhové vody Ostrava“, pro
společnost Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152,
 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 horkovodní přípojky a přeložky VNk
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním horkovodní přípojky
a přeložky VNk,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností Dalkia Česká republika, a.s., IČ:
45193410, se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

0454/11
42P

Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-
Sámova

Rada městského obvodu

rozhodla

o změně rozsahu investiční akce "Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul.
Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova" - snížení počtu parkovacích míst, a to zrušením osmi
parkovacích stání  na ulici Mitušova, Ostrava-Hrabůvka dle důvodové zprávy

0455/11
43P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „Elektroinstalace v bytech - Volgogradská 26 a 28, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 23.11 na
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provedení  stavebních prací „Elektroinstalace v bytech - Volgogradská  26 a 28, Ostrava-
Zábřeh“ 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
koncesních řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém
 přínosu

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20% vzhledem k
předpokládané hodnotě veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 23.11

Termín: 31.5.2011

0456/11
44P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „Elektroinstalace v bytech - Volgogradská 72 a 74, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 24.11 na
provedení  stavebních prací „Elektroinstalace v bytech - Volgogradská  72 a 74, Ostrava-
Zábřeha“ 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
koncesních řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém
 přínosu

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20% vzhledem k
předpokládané hodnotě veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
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2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 24.11

Termín: 31.5.2011

0457/11
45P

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) - "Oprava chodníku ul. Čujkovova - sever"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 14.11 k provedení
stavebních prací "Oprava chodníku ul. Čujkovova - sever“ 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

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20 % k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 14.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26.5.2011
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0458/11
46P

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) - "Oprava komunikace IV. třídy U prodejny"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 12.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace IV. třídy U prodejny“ 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

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20 % k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 12.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26.5.2011

0459/11
47P

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) - "Oprava komunikace IV. třídy ul. Výškovická,
Krylovova"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 13.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace IV. třídy ul. Výškovická, Krylovova“ 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

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20 % k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
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členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 13.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26.5.2011

0460/11
48P

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) - "Oprava komunikace ul. Lužická"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 19.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace ul. Lužická“ 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

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20 % k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 19.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26.5.2011

0461/11
49P

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) - "Oprava komunikace ul. Provaznická - chodník"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 15.11 k provedení
stavebních prací "Oprava komunikace ul. Provaznická - chodník“ 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

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20 % k předpokládané hodnotě
této veřejné zakázky malého rozsahu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bohuslav Zdráhala, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 15.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 26.5.2011

0462/11
50P

Výzva (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad) - Oprava chodníků na ul.
Volgogradské - I. etapa

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 10.11 na provedení
stavebních prací "Oprava chodníků na ul. Volgogradské - I. etapa“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 38 odst. 4 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, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
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schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 20 % k předpokládané hodnotě
této podlimitní veřejné zakázky

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas,  místostarosta obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
4. Ing. Ivo Hařovský, člen komise dopravní rady obvodu
5. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. p. Karel Gavenda, člen komise dopravní rady obvodu
5. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 10.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 23.6.2011
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