
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

Bc. Radim Miklas

místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

z 14. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava - Jih

která se konala 14.4.2011 9:00

(usn.č. 0521/14 - usn.č. 0588/14)
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Přehled usnesení 14. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 14.4.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0521/14 1. Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2010 - závěrečný účet ( Bc. Radim
Miklas , místostarosta )

0522/14 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0523/14 3. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0524/14 4. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0525/14 5. Odpisy pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0526/14 6. Stížnost Ing. Ivana Tomáška ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0527/14 7. Žádost o odškodnění ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0528/14 8. Pronájem volných míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0529/14 9. Směna míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0530/14 10. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0531/14 11. Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2010 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0532/14 12. Doplnění usnesení č. 0444/1 ze dne 17.3.2011 na pronájem části pozemku s následným
prodejem v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0533/14 13. Návrh na přijetí finančního daru ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0534/14 14. Pronájem hřiště u základní školy na ulici Šeříková v Ostravě-Výškovicích ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0535/14 15. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0536/14 16. Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0537/14 17. Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0538/14 18. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0539/14 19. Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu G-centra u Zdeňka Krále ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0540/14 20. Souhlas s kácením dřevin na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0541/14 21. Souhlas s odkoupením pozemku u Vodního a sportovního areálu v Ostravě-Zábřehu ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0542/14 22. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0543/14 23. Stanovisko k nabytí a následnému svěření stavby a pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Avion Shopping Park x ul. Výškovická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0544/14 24. Uzavření sportovní haly v Ostravě – Dubině dne 25.4.2011 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0545/14 25. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Markova 14, Ostrava-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0546/14 26. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní ( Ing. Radim Lauko
, místostarosta )

0547/14 27. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0548/14 28. Žádost o výjimku při prodeji domu na ul. U Studia 3, Ostrava-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )
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0549/14 29. Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ZO Kačinec – prominutí úhrady nájemného za
2. pololetí 2010 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0550/14 30. Odpis pohledávky ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0551/14 31. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2010 ( Bc. Radim
Miklas , místostarosta )

0552/14 32. Schválení žádostí základních škol a mateřských škol o dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a Nadace OKD ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0553/14 33. Snížení kapacity Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace v důsledku vrácení pavilonu na odloučeném pracovišti mateřské školy Mitušova 4,
Ostrava-Hrabůvka ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0554/14 34. Souhlas s použitím finančních prostředků ze školného na mzdy a zákonné odvody pro
nepedagogické zaměstnance ZŠ Jugoslávská ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0555/14 35. Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0556/14 36. Souhrnná zpráva o výsledku periodického hodnocení ředitelek příspěvkových organizací
mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v
roce 2011 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0557/14 37. Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
15, příspěvkové organizace ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0558/14 38. Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace na odloučeném pracovišti mateřské školy Výškovická 120A ( Bc. Radim
Miklas , místostarosta )

0559/14 39. Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro rok
2011 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0560/14 40. Pronájem garážového stání v obytném domě na ul. Fr. Formana 28, O.-Dubina ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0561/14 41. Pronájem malometrážního bytu, pronájem bytu výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0562/14 42. Pronájem zrekonstruovaných bytů, podmínky pronájmu bytů po rekonstrukci (Letecká 16,
Edisonova 27, Edisonova 29) ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0563/14 43. Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49,
O.-Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0564/14 44. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0565/14 45. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0566/14 46. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0567/14 47. Uzavření smlouvy o ubytování ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0568/14 48. Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2010 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0569/14 49. Výpověď pověřenému správci DaBF z mandátní smlouvy ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0570/14 50. Zajištění náhradního bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0571/14 51. Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou, výpovědi z nájmu bytu ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0572/14 52. Žádost o prominutí pohledávky ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0573/14 53. Žádosti o schválení výměny bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0574/14 54. Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 106. schůze rady, konané dne
10. 6. 2010 do 117. schůze rady, konané dne 4. 11. 2010 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0575/14 55P. Změny osobních příplatků ředitelek mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )
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0576/14 56P. Úprava platových výměrů ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0577/14 57P. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0578/14 58P. Návrh odměn ředitelům příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0579/14 59P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh" ( Ing.
Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0580/14 60P. Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - "GO rozvodů vodoinstalace vč.odpadů a montáže vodoměrů
SV, vyzdění byt.jader v byt.domě P. Lumumby 2,4,6 v O.–Zábřehu" ( Ing. Bc. Dana Čechalová
, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0581/14 61P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za III. čtvrtletí 2009, za I. - IV. čtvrtletí 2010 a za I. čtvrtletí 2011 Základních škol a
mateřských škol, příspěvkových organizací ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek )

0582/14 62P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna rozvodů vody v domech J. Škody 1/188,
4/183, 7/191, 9/192" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek )

0583/14 63P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33, Ostrava-
Výškovice, příspěvková organizace" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0584/14 64P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle oddílu B části II. Zásad) -
“Elektroinstalace v bytech Volgogradská 26 a 28, Ostrava – Zábřeh“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová
, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0585/14 65P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle oddílu B části II. Zásad) -
"Elektroinstalace v bytech Volgogradská 72 a 74, Ostrava – Zábřeh " ( Ing. Bc. Dana Čechalová
, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0586/14 OR Doplnění jednacího řádu ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0587/14 OR Zrušení sezdávacích dnů ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0588/14 OR Poskytnutí finančního daru ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0521/14
1

Zpráva o výsledku hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2010 - závěrečný účet

Rada městského obvodu

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih schválit

1)
celoroční hospodaření a závěrečný účet m.o. Ostrava-Jih
za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření m.o. Ostrava-Jih za rok 2010,
ze které vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani
rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření m.o.

2)
blokaci prostředků  v objemu 9.710.061,98 Kč
pro účely financování domovního a bytového fondu

0522/14
2

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Provaznická, tj. navýšení o 434 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 321 o 65 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 325 o 369 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 321, ORG 366 o 65 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 325, ORG 366 o 369 tis. Kč

0523/14
3

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou v Ostravě-
Hrabůvce na ulici Odborářská a v Ostravě-Zábřehu na ulici Horymírova na dobu určitou 12
měsíců

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 10
O. E., bytem Provaznická 84, Ostrava-Hrabůvka

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 5
S. A., bytem Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 17
D. L., bytem Plavecká 16, Ostrava-Hrabůvka

0524/14
4

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku  p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 12
m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se
svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0525/14
5

Odpisy pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek za:

- DESTRANS, s. p. "v likvidaci"z titulu nezaplaceného nájemného ve zbývající výši 17.798,28
Kč

- M. P.l z titulu škody na majetku úřadu ve výši 3.468,40 Kč a nákladů řízení ve výši 700,-- Kč

- B. P. z titulu nedoplatku za pobyt dítěte v mateřské školce ve výši 1.080,-- Kč a nákladů
řízení ve výši 700,-- Kč

- N. D. z titulu škody na majetku úřadu ve výši 1.195,-- Kč a nákladů řízení  ve výši 900,--Kč

- Š. M. z titulu dlužného nájemného za ubytování v chráněném bydlení ve výši 5.566,-- Kč a
nákladů řízení ve výši 600,-- Kč

0526/14
6

Stížnost Ing. Ivana Tomáška

Rada městského obvodu

bere na vědomí

stížnost Ing. Ivana Tomáška

schvaluje

text odpovědi na stížnost dle předloženého materiálu

0527/14
7

Žádost o odškodnění

Rada městského obvodu

projednala
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žádost I. M. o odškodnění nemajetkové újmy ve výši 600.000,-- Kč dle důvodové zprávy a

konstatuje,
že nedošlo k způsobení nemajetkové újmy a

nesouhlasí
s odškodněním nemajetkové újmy dle žádosti.

0528/14
8

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 46, PP na ul. B. Četyny panu J. Č.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH,

2)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 33, box č. 56, NP na ul. Vl. Vlasákové paní P.
Š. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH,

3)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 33, box č. 81, NP na ul. Vl. Vlasákové paní E.
K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH,

0529/14
9

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

- o směně parkovacího místa pana J.B. na ul. L. Hosáka za parkovací místo v boxu č. 63 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.29 v PO 51, PP na ul. L. Hosáka na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně
vč. DPH.

0530/14
10

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. 51, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan D. G.,
- PO 41, box č. 65, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní Ing..R. N., dle
důvodové zprávy

rozhodla

2) ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 41, box č. 52, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní M. Š.,
- PO 42, box č. 56, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní P. F., dle
důvodové zprávy

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

0531/14
11

Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2010

Rada městského obvodu

souhlasí

- s vyhodnocením plánu nákladů a výnosů MSOJ za rok 2010 dle předložené důvodové zprávy
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- s odvodem výsledku hospodaření střediska garážových stání ve výši 502 184,87 Kč do
rozpočtu zřizovatele
- s přidělením výsledku hospodaření střediska 10-technická správa ve výši 53 641,25 Kč do
rezervního fondu
- s rozdělením výsledku hospodaření ostatních středisek v členění: 62 417,00 Kč do fondu
odměn a 15 604,66 do rezervního fondu

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu výše uvedené ke schválení

0532/14
12

Doplnění usnesení č. 0444/1 ze dne 17.3.2011 na 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, za cenu
120,- Kč/m2/rok, na dobu do prodeje části výše uvedeného pozemku, pro Společenství pro
dům Krakovská 7 a 9, se sídlem Krakovská 9, Ostrava - Hrabůvka, IČ:27799727

0533/14
13

Návrh na přijetí finančního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

o přijetí finančního daru ve výši 250.000,- Kč od společnosti ArcelorMittal a.s., se sídlem
Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p.689, IČ : 451 93 258, pro veřejně prospěšné účely, a to na
nové vybavení hřišť a zahrad mateřských škol, příp. na opravu stávajícího zařízení

0534/14
14

Pronájem hřiště u základní školy na ulici Šeříková v Ostravě-Výškovicích

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout hřiště u základní školy na ulici Šeříková v Ostravě-Výškovicích na pozemku parc.
č. 793/391 v k.ú. Výškovice u Ostravy panu M. M., bytem 29.dubna 246/7, Ostrava-
Výškovice, za účelem sportovního využití, na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou v
termínu dle důvodové zprávy, s výší nájemného 150 Kč za hodinu užívání.

0535/14
15

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi  (včetně
patrových) v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu 45,-
Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 924, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Hrabůvka, panu R. T. bytem
Maluchy 11, Ostrava-Dubina;
2) pozemek parc.č.st. 930, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, manželům K. T. a
V.T., bytem Edisonova 39/16, Ostrava-Hrabůvka;
3) pozemek parc.č.st. 951, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrabůvka, panu P. R. a paní J.
S., oba bytem Provaznická 813/75, Ostrava-Hrabůvka;
4) pozemek parc.č.st. 1151, zast. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Hrabůvka, paní S. S., bytem U
Prodejny 1016/3, Ostrava-Hrabůvka;
5) pozemek parc.č.st. 2366, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, manželům K.
O. a J. O., bytem Petruškova 2764/16, Ostrava-Zábřeh;
6) pozemek parc.č.st. 3760, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu J. V.,
bytem Čujkovova 54, Ostrava-Zábřeh;
7) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/6, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, O. M.,
bytem J. Šoupala 1597/1, Ostrava-Poruba;
8) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/8, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, M. J.,
J. J. a H. J., bytem Závodní 858/25, Ostrava-Hrabůvka;
9) pozemek parc.č.st. 3567/1, zast. pl. o výměře 516 m2, jednotka č. 24/682 o výměře 18,20
m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu Petrovi Huppertovi, bytem J. Maluchy 128/11, Ostrava-
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Dubina;
10) pozemek parc.č.st. 3569/1, zast. pl. o výměře 160 m2, jednotka č. 25/693 o výměře
17,90 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu P. H., bytem J. Maluchy  128/11, Ostrava-Dubina;
11) pozemek parc.č.st. 4730, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu D. S.,
bytem Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh;
12) pozemek parc.č.st. 4917, zast. pl. o výměře 24 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu A. K.,
bytem L. Podéště 787/11, Ostrava-Poruba

0536/14
16

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Řadová

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 715/64 ostatní plocha zeleň o výměře 28 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Řadová, za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích stání pro osobní vozidla, za
cenu 45,- Kč/m2/rok, manželům Bc. R. a Mgr. L. L., trvale bytem Řadová 321/22, 700 30
Ostrava – Výškovice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0537/14
17

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc.č. 740/39 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2
(2 x 16 m2), ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava
- Jih, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna, za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích
stání, za cenu 45,- Kč/m2/rok, panu G. B., trvale bytem 29. dubna 253/21, 700 30 Ostrava –
Výškovice a panu T. M., trvale bytem 29. dubna 252/19, 700 30 Ostrava – Výškovice, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0538/14
18

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 1236/3 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih,  společnosti  DANTER GAMBLE s.r.o., IČ 26853868, se sídlem Ostrava,
Hrabůvka, Dr. Martínka 1590/6, a to části o výměře 105 m2 za účelem užívání jako letní
 zahrádky s ročním nájmem ve výši  210,- Kč/m2 a  části o výměře 15 m2 za účelem přístupu
k této zahrádce a části o výměře 10 m2 za účelem užívání přístupového chodníku k prodejně -
oba přístupy s ročním nájmem ve výši 130,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

0539/14
19

Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu G-centra u Zdeňka Krále

Rada městského obvodu

rozhodla

prodloužit nájemci Z. K., bytem Na pešatku 1012/17, Ostrava-Stará Bělá, nájemné za
pronájem nebytových prostor v budově G-centra na ulici Čujkovova 40a/3165, Ostrava-
Zábřeh na 4.500 Kč/m2/rok s účinností od 1.5.2011.

0540/14
20

Souhlas s kácením dřevin na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

vydává

souhlas s kácením 4 ks dřevin na  pozemcích p.p.č. 654/6 ostatní plocha, p.p.č. 654/31 ostatní
plocha a p.p.č. 654/69 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,  společnosti  Ostravské vodárny a
kanalizace a.s., IČ: 45193673, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, za
podmínky provedení náhradní výsadby na náklady  společnosti  Ostravské vodárny a
kanalizace a.s.

0541/14
21

Souhlas s odkoupením pozemku u Vodního a sportovního areálu v Ostravě-Zábřehu

Rada městského obvodu
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souhlasí

s odkoupením pozemku poz. parc. č. 1393/2 ostatní plocha o výměře 465 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou ve vlastnictví s.p. Lesy České republiky, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec
Králové, IČ 42196451 za cenu 315.000 Kč,

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o odkoupení pozemku za podmínky předchozího
souhlasu rady města s nabytím nemovitosti.

0542/14
22

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky parc. č. 793/245 ostatní plocha - zeleň
a parc.č. 793/247 ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Proskovická, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby podzemní kabelové přípojky VN 22 kV v rámci akce
„Ostrava, Proskovická, Trakce Real, DTS“ v délce 54 bm

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky  parc. č. 793/245 ostatní
plocha - zeleň a parc.č. 793/247 ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Proskovická, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění stavby podzemní kabelové přípojky VN
22 kV v rámci akce „Ostrava, Proskovická, Trakce Real, DTS“ v délce 54 bm pod povrchem
dotčených pozemků, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, 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 podzemní kabelové přípojky VN 22 kV v rámci akce „Ostrava,
Proskovická, Trakce Real, DTS“  
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby podzemní
kabelové přípojky VN 22 kV v rámci akce „Ostrava, Proskovická, Trakce Real, DTS“

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ:24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly,
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene dle předloženého návrhu

0543/14
23

Stanovisko k nabytí a následnému svěření stavby a pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Avion Shopping Park x ul. Výškovická

Rada městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k nabytí pozemků parc.č. 757/42 ostatní plocha -  jiná plocha o výměře
405 m2, parc.č. 4474/12 ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 14 m2,  parc.č.
4474/10 ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 72 m2 (pozemek oddělen z
parc.č. 4474/10 ostatní plocha – ostatní komunikace), parc.č. 4474/14 ostatní plocha – ostatní
komunikace, část o výměře 961 m2 (pozemek oddělen z parc.č. 4474/3 ostatní plocha –
ostatní komunikace), parc.č. 4474/15 ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 320
m2 (pozemek oddělen z parc.č. 4474/4 ostatní plocha – ostatní komunikace), parc.č. 4474/17
ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 709 m2 (pozemek oddělen z parc.č.
4474/5 ostatní plocha – ostatní komunikace), parc.č. 4474/19 ostatní plocha – ostatní
komunikace, část o výměře 1157 m2 (pozemek oddělen z parc.č. 4474/6 ostatní plocha –
ostatní komunikace), parc.č. 4474/22 ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 144
m2 (pozemek oddělen z parc.č. 4474/7 ostatní plocha – ostatní komunikace), parc.č. 4474/24
ostatní plocha – ostatní komunikace, část o výměře 1 m2 (pozemek oddělen z parc.č. 4474/13
ostatní plocha – ostatní komunikace) a stavby komunikace na těchto pozemcích v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, lokalita Avion Shopping Park x ul. Výškovická, z vlastnictví společnosti Inter Ikea
Centre Česká republika, s.r.o., IČ: 27081028, se sídlem Skandinávská 144/15a, Praha 13
Třebonice, do vlastnictví Statutárního města Ostravy  a jejich následnému svěření Městskému

9 z 25



obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

0544/14
24

Uzavření sportovní haly v Ostravě – Dubině dne 25.4.2011

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření provozu ve sportovní hale na ulici Horní 81, Ostrava – Dubina dne 25.4.2011.

0545/14
25

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Markova 14, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2946 na pozemku parc. č. st. 4485 na ulici
Markova č. or. 14 a pozemku parc. č. st. 4485 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m²
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném
znění

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2946 na
pozemku parc. č. st. 4485 na ulici Markova č. or. 14 a pozemku parc. č. st. 4485 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 367 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

0546/14
26

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 101/1 ostatní plocha - jiná plocha o
výměře 7 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, za účelem umístění a provozování
informačního pylonu v souvislosti se stavbou „Multifunkční dům Ostrava - Dubina, na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za podmínky předchozího souhlasu rady města

0547/14
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem  pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi v cizím vlastnictví v k.ú. Hrabůvka a
k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 1143, zast. pl. o výměře 25 m2, lokalita na ul. Plavecká;
2) pozemek parc.č.st. 3606, zast. pl. o výměře 23 m2, lokalita U Výtopny;
3) pozemek parc.č.st. 4715, zast. pl. o výměře 23 m2, lokalita na ul. Starobělská

0548/14
28

Žádost o výjimku při prodeji domu na ul. U Studia 3, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost ze dne 21. 3. 2011 nájemců bytů  v domě na ulici U Studia 3 o uplatnění výjimky z
kupní ceny stanovené znaleckým posudkem, a to slevy ve výši až 88 % při prodeji domu č. p.
2856 na pozemku parc. č. st. 4546 na ulici U Studia č. or. 3 a pozemku parc. č. st. 4546 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje
domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

nesouhlasí

s udělením výjimky z kupní ceny stanovené znaleckým posudkem při prodeji domu č. p. 2856
na pozemku parc. č. st. 4546 na ulici U Studia č. or. 3 a pozemku parc. č. st. 4546 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 464 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů
...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění

10 z 25



doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o neudělení výjimky z kupní ceny dle znaleckého
posudku ve výši slevy až 88 % při prodeji domu č. p. 2856 na pozemku parc. č. st. 4546 na
ulici U Studia č. or. 3 a pozemku parc. č. st. 4546 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464
m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

0549/14
29

Pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ZO Kačinec – prominutí úhrady nájemného
za 2. pololetí 2010

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ZO ČZS Ostrava – Výškovice, se sídlem
P.Lumumby 20, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zastoupené p. RSDr. Ivanem Kauzlaričem,
předsedou ZO ČZS, ve výši 96.892,50,- Kč a úroků z prodlení - úhrada nájemného  za
2.pololetí 2010, v souladu se Smlouvou o nájmu nemovitosti č. 7/014/0371/10/Dzi  ze dne
21.4.2010 a dodatku č. 1 ze dne 30.6.2010, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o výše uvedeném

0550/14
30

Odpis pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytné pohledávky Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, příspěvkové organizace po dlužníkovi Studio LINE zastoupené Pavlem Daškou,
naposledy bytem Senovážná 2/1560, Moravská Ostrava ve výši 14 940,- Kč

0551/14
31

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací ve školství a kultuře za rok 2010

Rada městského obvodu

projednala

výsledky hospodaření za rok 2010 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

schvaluje

rozdělení  zlepšených hospodářských výsledků dosažených příspěvkovými organizacemi ve
školství a kultuře zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih za
rok 2010 dle tab. č. 1

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření za rok
2010 příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených Statutárním městem, Městským
obvodem Ostrava-Jih a schválit  jimi dosažené zlepšené hospodářské  výsledky  dle tabulky č.
1.

0552/14
32

Schválení žádostí základních škol a mateřských škol o dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a Nadace OKD

Rada městského obvodu

schvaluje

projekty
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace "Expedice Jeseníky
aneb z Ostravy za čistou přírodou",
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace
"Poznej a chraň",
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvké organizace "Mladý pozorovatel",
- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace "Ptačí zahrada"
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doporučuje

projekty
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvkové organizace "Expedice Jeseníky
aneb z Ostravy za čistou přírodou",
- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvkové organizace
"Poznej a chraň",
- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvké organizace "Mladý pozorovatel",
- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace "Ptačí zahrada"

k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje "Podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012"

souhlasí

s realizací projektu Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace
"Eko na školní zahradě" předloženého do grantového řízení Nadace OKD pro rok 2011 a s
umístěním z grantu pořízeného vybavení na pozemku školní zahrady

0553/14
33

Snížení kapacity Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace v důsledku vrácení pavilonu na odloučeném pracovišti mateřské školy Mitušova
4, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se snížením kapacity Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvkové organizace z důvodu vrácení pavilonu zpět zřizovateli na odloučeném pracovišti
mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 4.

0554/14
34

Souhlas s použitím finančních prostředků ze školného na mzdy a zákonné odvody pro
nepedagogické zaměstnance ZŠ Jugoslávská

Rada městského obvodu

souhlasí

s použitím finančních prostředků ze školného do celkové výše 81 tis. Kč na mzdové náklady a s
nimi spojené zákonné odvody nepedagogických zaměstnanců Základní školy Ostrava-Zábřeh,
Jugoslávská 23, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

0555/14
35

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů do vlastnictví příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih a to:

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
věcné dary  v  celkové hodnotě 77 984,- Kč pro odloučená pracoviště:
- MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh  v hodnotě 24 535,- Kč
- MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh v hodnotě 28 350,- Kč
- MŠ U Zámku 3, Ostrava-Zábřeh v hodnotě 25 549,- Kč
věcné dary pro děti MŠ od jednotlivých dárců, jejichž seznam je uveden v důvodové zprávě

0556/14
36

Souhrnná zpráva o výsledku periodického hodnocení ředitelek příspěvkových organizací
mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih v
roce 2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

souhrnnou zprávu o výsledku periodického hodnocení ředitelek příspěvkových organizací
mateřských škol v roce 2011

0557/14
37

Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu
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souhlasí

se zvýšením kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy s účinností od 1.9.2011.

0558/14
38

Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace na odloučeném pracovišti mateřské školy Výškovická 120A

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity na odloučeném pracovišti mateřské školy Výškovická 120A v  Ostravě-
Zábřehu Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové
organizace s účinností od 1.9.2011.

0559/14
39

Žádosti o poskytnutí transferů na prevenci kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih pro
rok 2011

Rada městského obvodu

projednala

žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality Městského obvodu
Ostrava-Jih předkládané Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy dle
předloženého materiálu

souhlasí

s podáním žádostí o poskytnutí transferů Statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města
Ostravy dle předloženého materiálu

0560/14
40

Pronájem garážového stání v obytném domě na ul. Fr. Formana 28, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih – garážové stání  č. 1  v obytném domě na ul. Fr. Formana 277/28,
Ostrava-Dubina, panu E. V., bytem M. Fialy 245/2, Ostrava-Dubina  na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou dva měsíce a nájemným ve výši 800 Kč vč.  DPH měsíčně

0561/14
41

Pronájem malometrážního bytu, pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b.100
Z. I. a Z.linka Rastislav, nar. 07.03.1978, Letecká 13

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

Z. I., Letecká 13 a Z. R. Letecká 13, č. b. 5

II.

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

V. Jiřikovského 31,1+3, standard, č. b. 13
T. S., Výškovická 157 a T. M., Ahepjukova 2801/11, Moravská Ostrava

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 7  
S. N., M. Bajera 6038/3, Ostrava-Poruba

Rodimcevova 20, 1+3, standard, č. b. 1
S. M., U Prodejny 13
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III.

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

J. Škody 1, 1+3, standard, č. b. 23
H. P., Baarova 17/1160, Ostrava-Mar. Hory

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 20
K. K., Provaznická 9

0562/14
42

Pronájem zrekonstruovaných bytů, podmínky pronájmu bytů po rekonstrukci (Letecká 16,
Edisonova 27, Edisonova 29)

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

1) o pronájmu bytů na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Letecká 12, 1+1, standard, č. b. 2
K. S., Čujkovova 32

Letecká 14, 1+1, standard, č. b. 1
Bc. Z. M., P. Lumumby 6

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

- Y. D.

K. S., Čujkovova 32, č. b. 11

- Mgr. R.P.

Bc. Z. M. P. Lumumby 6, č. b. 1

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem zrekonstruovaného bytu Letecká 14,
č. b. 1 o náhradníku, dle důvodové zprávy

II.

o zveřejnění nabídky na pronájem volných bytů po rekonstrukci na ul. Letecká 16, Edisonova
27 a Edisonova 29 v Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy

0563/14
43

Souhlas s podnájmem části nebytového prostoru v obytném domě na ul. Závodní 49,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s podnájmem části nebytového prostoru o velikosti cca 25 m2 v obytném domě na ul. Závodní
330/49, Ostrava-Hrabůvka,  jehož nájemkyní je paní K. Mo.,  společnosti PALÁRNA s.r.o., se
sídlem Čs. exilu 479/9, Ostrava-Poruba, IČ: 64088910, za účelem provozování skladu dle
důvodové zprávy

0564/14
44

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě v majetku Statutárního
města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Průkopnická 2088/6, Ostrava-Zábřeh" v obytném domě č. pop. 2088 na ul.
Průkopnická č. or. 6 v Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlasu se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v
souvislosti s privatizací obytného domu Průkopnická 2088/6.
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0565/14
45

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 277/28, Ostrava-Dubina, podanou
nájemkyní paní M. M., bytem Fr. Formana 278/30, Ostrava-Dubina

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 5 v obytném domě na
ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a
minimální výší měsíčního nájemného 800,- Kč vč. DPH

0566/14
46

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

F.K.. a F. M., Gerasimovova 10, č. b. 1
M. D. a M. M.. Patrice Lumumby 4, č. b. 6
V. J., Svornosti 45, č. b. 1
V. J., Svornosti 45, č. b. 11
S. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 69
L. A., Vaňkova 46, č. b. 26
M. B., Lumírova 7, č. b. 19
B. M., Lumírova 7, č. b. 64
K. P., Výškovická 151, č. b. 26
K. N. a K. A., Výškovická 153, č. b. 15
M.R. a M. D., Abramovova 20, č. b. 5
T. E., Břenkova 7, č. b. 49
P. R., Břenkova 7, č. b. 79
S. J., Čujkovova 15, č. b. 2
R. A., Čujkovova 23, č. b. 14
G. J. a G. K., Čujkovova 23, č. b. 83
H. J., Horymírova 14, č. b. 6
P. J., Jugoslávská 26, č. b. 6
N. P., Karpatská 20, č. b. 17
A. K., Petruškova 16, č. b. 10
B. O., Petruškova 16, č. b. 67
M. R., Tarnavova 8, č. b. 19
Z. K., Tylova 4, č. b. 14
J. I., Volgogradská 20, č. b. 8
K. D., Volgogradská 20, č. b. 10
V. Y. a V. L., Volgogradská 165, č. b. 8
B. D., Pavlovova 67, č. b. 11

rozhodla

II.

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

L.V., Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka

0567/14
47

Uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o ubytování na dobu určitou, dle důvodové zprávy

1) v ubytovně na ul. U Učiliště 687/1, Ostrava-Kunčice

místnost č. 5 - L. M., Horní 3
místnost č. 9 - F. R., Horní 3

2) v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka
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místnost č. 16 - Z. V., Srbská 29
místnost č. 18 - O. T., Horní 3
místnost č. 20 - S. Z., Dr. Martínka 45
místnost č. 5 - F. A., Svornosti 16

0568/14
48

Vyhodnocení správy a hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem za rok 2010

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s vyhodnocením správy a hospodaření s domovním a bytovým fondem za rok 2010 dle
jednotlivých spravovaných lokalit DaBF
2) s převodem výsledku hospodaření r. 2010 ve výši 107.507.581,74 Kč na účet jmění účetní
jednotky
3) s odvodem výsledku hospodaření ve výši 29.496.989,74 Kč do rozpočtu Městského obvodu
Ostrava-Jih
4) se zaúčtováním neodvedené části výsledku hospodaření r. 2010 ve výši 2.635.559,15 Kč na
účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let    
5) s odvodem daně z příjmů z hospodářské činnosti za r. 2010 ve výši 25.835.630,- Kč do
rozpočtu Městského obvodu Ostrava-Jih
v rozsahu předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

0569/14
49

Výpověď pověřenému správci DaBF z mandátní smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

I. o podání výpovědi pověřenému správci DaBF Ing. Ladislavu Žilovi, LAMIA správa domů, IČ:
18110151  z mandátní smlouvy č. 13/b/032/449/00 uzavřené na správu části obecního
domovního a bytového fondu

II. o převodu obytných domů v majetku Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému
obvodu Ostrava-Jih ze správy pověřeného správce Ing. Ladislav Žila, LAMIA správa domů do
správy příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih s účinností od 01.11.2011

0570/14
50

Zajištění náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Letecká 15, 1+2, standard, č. b. 4
H. I., Jubilejní 44 a Ing. D.H, Jubilení 44

Jubilejní 33, 1+3, standard, č. b. 4
K. J., Jubilejní 40 a.K. M., Gen. Píky 1/2912, Moravská Ostrava

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

Jubilejní 44, č. b. 6
H.Il., Jubilejní 44 a Ing. D.H.., Jubilení 44

Jubilejní 40, č. b. 5
K. J., Jubilejní 40 a K. M.,  Gen. Píky 1/2912, Moravská Ostrava

0571/14
51

Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou, výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o zajištění přístřeší v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy
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K. M., Pavlovova 71, č. b. 48

II.

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

1) Y.D.

F. D., Karpatská 20, č. b. 5
V. P., U Studia 3, č. b. 27
G. A., Karpatská 20, č. b. 52
S. A., Jugoslávská 26, č. b. 60

2) JUDr. J. J.

Ing. D. R., V. Jiřikovského 27 a  D. Z., V. Jiřikovského 27, č. b. 8
Š. M.,  B. Četyny 2, č. b. 79
C. T., Výškovická 151, č. b. 19

III.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. a), b) občanského zákoníku na
základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským, dle
důvodové zprávy

1) JUDr. J. J.

F.Iv., Výškovická 153, č. b. 66

2) Mgr. R. P.

N. P., Jižní 11, č. b. 9

IV.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

S. P., P. Lumumby 16, č. b. 3

0572/14
52

Žádost o prominutí pohledávky

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost Mgr. R. M. ze dne 3.2.2011 o prominutí pohledávky za byt č. 10 na ul. Tarnavova 6,
Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

nesouhlasí

s prominutím pohledávky panu Mgr. R. M. za byt č. 10 na ul. Tarnavova 6, Ostrava-Zábřeh ve
výši 23 179 Kč  s příslušenstvím, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

0573/14
53

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
L. M.
Zlepšovatelů 54, Ostrava-Hrabůvka

P. P.
P. P.
Václava Jiřikovského 26, Ostrava-Dubina
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2)
P. Č.
Milana Fialy 1, Ostrava-Dubina

S. V.
Zlepšovatelů 36, Ostrava-Hrabůvka

3)
T. P.
Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka

Ing. L.L.
Jiskřiček 11, Ostrava-Zábřeh

4)
P. G.
U Studia 1, Ostrava-Zábřeh

T. D.
Proskovická 53, Ostrava-Výškovice

5)
I.L.
Rodimcevova 18, Ostrava-Zábřeh

P.Mo.
Rezkova 10, Ostrava-Zábřeh

nesouhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

J. D.
Výškovická 157, Ostrava-Výškovice

R. H.
Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh

0574/14
54

Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 106. schůze rady, konané
dne 10. 6. 2010 do 117. schůze rady, konané dne 4. 11. 2010

Rada městského obvodu

bere na vědomí

plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 106. schůze rady, konané dne 10. 6.
2010 do 117. schůze rady, konané dne 4. 11. 2010 s tím, že se:

Níže uvedená usnesení ponechávají v evidenci:

5616/107
5989/113
6074/115
6149/117

Níže uvedená usnesení vyřazují z evidence:

5109/9              5610/107          5722/109          5822/110          5944/112          6084/115
5487/105          5611/107          5723/109          5823/110          5945/112          6092/115
5494/106          5614/107          5724/109          5825/110          5946/112          6094/115
5530/106          5625/108          5725/109          5826/110          5947/112          6095/115
5533/106          5644/108          5726/109          5828/110          5948/112          6096/115
5534/106          5672/108          5727/109          5872/111          5949/112          6097/116
5535/106          5673/108          5728/109          5830/111          5952/112          6122/117
5536/106          5674/108          5729/109          5855/111          5965/113          6142/117
5537/106          5676/108          5730/109          5875/111          5971/113          6143/117
5599/107          5677/108          5738/110          5876/111          5972/113          6144/117
5600/107          5678/108          5739/110          5877/111          5991/113          6146/117
5601/107          5679/108          5755/110          5878/111          6029/113          6147/117
5602/107          5680/108          5761/110          5879/111          6032/113          6148/117
5603/107          5683/108          5783/110          5880/111          6033/113          6150/117
5604/107          5695/109          5795/110          5881/111          6034/113          6152/117
5605/107          5716/109          5799/110          5882/111          6035/113
5606/107          5717/109          5818/110          5898/112          6036/113
5607/107          5718/109          5819/110          5938/112          6037/113
5608/107          5719/109          5820/110          5939/112          6038/113
5609/107          5720/109          5821/110          5943/112          6055/115
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0575/14
55P

Změny osobních příplatků ředitelek mateřských škol zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

v souladu s § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 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" změny osobních příplatků dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platových výměrů.

0576/14
56P

Úprava platových výměrů ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol
zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

úpravu platových výměrů ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol  v
souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění  s účinností k 1.3.2011

schvaluje

úpravu "Zásad 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" s účinností k 1.3.2011

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platových výměrů.

0577/14
57P

Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu se zákonem č. 262/20006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů,  plat řediteli příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, Provaznická 62,
Ostrava.-Hrabůvka, dle důvodové zprávy s účinností od 1. května 2011

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu platového výměru.

0578/14
58P

Návrh odměn ředitelům příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

odměny Ing. Pavlu Paskovi a Ing. Jiřímu Hrabinovi - bývalému a stávajícímu řediteli
příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih 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 důvodové zprávy

0579/14
59P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 29.11 k provedení
stavebních prací "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18, 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 koncesním řízení Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a
ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu s
úpravou

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. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

hodnotící komisi ve složení:
členové
1.  Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

ukládá

místostarostovi Ing. Radimu Laukovi zajistit úpravu fakturačních podmínek ve smlouvě.

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 29.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 23.6.2011

0580/14
60P

Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "GO rozvodů vodoinstalace vč.odpadů a montáže
vodoměrů SV, vyzdění byt.jader v byt.domě P. Lumumby 2,4,6 v O.–Zábřehu"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 28.11 k provedení
stavebních prací "GO rozvodů vodoinstalace vč. odpadů a montáže vodoměrů SV, vyzdění
bytových jader v bytovém domě P. Lumumby 2, 4, 6 v Ostravě – Zábřehu“ 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 s
úpravou

schvaluje

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

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 28.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 9.6.2011

0581/14
61P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. čtvrtletí 2009, za I. - IV. čtvrtletí 2010 a za I. čtvrtletí 2011 Základních škol a
mateřských škol, příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez
DPH:
- za IV. čtvrtletí roku 2010 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2009 a za I. - III. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, a
- za I. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

0582/14
62P

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

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče JOROS s.r.o. se sídlem Přibylova 713/15, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ: 27775402,
- uchazeče EV servis s. r. o. se sídlem Na Svobodě 3152, 723 00  Ostrava-Martinov, IČ:
60318457
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 09.11 k provedení stavebních prací "Výměna rozvodů vody v domech J.
Škody 1/188, 4/183, 7/191, 9/192" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o
dílo:

- s vybraným uchazečem BM servis a.s. se sídlem Krátká 775, 735 81  Nový Bohumín, IČ:
47672315, za nabídkovou cenu:
Kč 1.464.686,40 bez DPH,
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tj. Kč 1.611.155,10 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem TECHSTAIN, spol. s r.o. se sídlem Koblovská 503/125,
725 29  Ostrava-Petřkovice, IČ: 28633831, za nabídkovou cenu:
Kč 1.595.496,00 bez DPH,
tj. Kč 1.755.045,60 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Výměna rozvodů vody v domech J. Škody 1/188, 4/183, 7/191, 9/192"

Termín: 29.4.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Výměna rozvodů vody v domech J. Škody 1/188, 4/183, 7/191,
9/192" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 6.5.2011

0583/14
63P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33,
Ostrava-Výškovice, příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 30.11 k provedení
stavebních prací "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice,
příspěvková organizace“ 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 s úpravou a doplněním

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. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
3. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu
3. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 30.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
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Termín: 23.6.2011

0584/14
64P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle oddílu B části II. Zásad) -
“Elektroinstalace v bytech Volgogradská 26 a 28, Ostrava – Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče  č. 1 Kamil Vantuch - Elektro , s místem ponikání K Náměstí  253,  Brušperk,  PSČ
739 44, IČ 13015877 a
uchazeče  č. 3 REPOS TECHNIK s.r.o.,  se sídlem  Ostrava 1, Vítkovická 1708/17, PSČ 702 00,
IČ 25882716,   z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 23.11 na stavební práce “Elektroinstalace v bytech Volgogradská 26 a 28,
Ostrava – Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
 uchazečem č.2
ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Nájemnická 676/35, PSČ
709 00,  IČ 26822229   za cenu nejvýše přípustnou:
1 280 446,-  Kč bez DPH,
1 408 491,-  Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce “Elektroinstalace v bytech Volgogradská 26 a 28, Ostrava – Zábřeh“

Termín: 20.4.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu malého rozsahu na
stavební práce “Elektroinstalace v bytech Volgogradská 26 a 28, Ostrava – Zábřeh“ tak, aby
cena díla dle bodu III. Smlouvy o dílo činila bez DPH 1 280 446,- Kč, cena včetně 1 408 491,-
Kč a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 29.4.2011

0585/14
65P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle oddílu B části II. Zásad) -
"Elektroinstalace v bytech Volgogradská 72 a 74, Ostrava – Zábřeh "

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče  č. 1 RJ - BEST s.r.o. se sídlem Jan Marie 642/8, Ostrava-Slezská, PSČ 710 00, IČ
26853841
uchazeče č. 3 ELTRO elektrofirma s.r.o. se sídlem  U Haldy 74/34, Ostrava – Hrabůvka, PSČ
700 30, IČ 26813751  z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 24.11 na stavební práce  "Elektroinstalace v bytech Volgogradská 72 a 74,
Ostrava – Zábřeh"  o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
 uchazečem
ELIN servis s.r.o., se sídlem Moravská Ostrava, Hornická 64/3212, PSČ 702 00,  IČ 25396633
za cenu nejvýše přípustnou:
1 262 563,28  Kč bez DPH,
1 388 819,61  Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce "Elektroinstalace v bytech Volgogradská 72 a 74, Ostrava – Zábřeh"
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Termín: 20.4.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahumalého rozsahu na
stavební práce "Elektroinstalace v bytech Volgogradská 72 a 74, Ostrava – Zábřeh" tak, aby
cena díla dle bodu III. Smlouvy o dílo činila bez DPH 1 262 563,28 Kč, cena včetně 1 388
819,61 Kč a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 29.4.2011

0586/14
OR

Doplnění jednacího řádu

Rada městského obvodu

projednala

požadavky Ing. Tomáška na doplnění Jednacího řádu rady městského obvodu a zastupitelstva
městského obvodu

nesouhlasí

s doplněním Jednacího řádu rady městského obvodu.

0587/14
OR

Zrušení sezdávacích dnů

Rada městského obvodu

zrušuje

tyto sezdávací dny:

  5. 11. 2011
19. 11. 2011
  3. 12. 2011
17. 12. 2011

0588/14
OR

Poskytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

rozhodla

o poskytnutí finančního daru ve výši 1500 Kč za práci v rozborové komisi pro příspěvkové
organizace ve školství a kultuře těmto jednotlivým členům:

Ing. Romana Filipová
RSDr. Pavel Holas
Ing. Radim Ondříšek
Ing. Radovan Horák
Ing. Jaroslav Moureček
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