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Přehled usnesení 16. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 28.4.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0590/16 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0591/16 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0592/16 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0593/16 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0594/16 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0595/16 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0596/16 7. Návrh rozpočtového opatření č. 7 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0597/16 8. Návrh rozpočtového opatření č. 8 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0598/16 9. Návrh rozpočtového opatření č. 9 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0599/16 10. Návrh rozpočtového opatření č. 10 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0600/16 11. Návrh rozpočtového opatření č. 11 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0601/16 12. Návrh rozpočtového opatření č. 12 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0602/16 13. Náhrada škody ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0603/16 14. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0604/16 15. Pronájem volného místa v krytém stání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0605/16 16. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0606/16 17. Souhlas s bezúplatným zametáním vytypovaných komunikací v MO O.-Jih ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0607/16 18. Opakované projednání žádostí o prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0608/16 19. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0609/16 20. Pronájem bytu výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0610/16 21. Pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0611/16 22. Pronájem malometrážních bytových jednotek ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0612/16 23. Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Letecká 16, Edisonova 27 a 29 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0613/16 24. Udělení souhlasu s umístěním místa podnikání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0614/16 25. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0615/16 26. Uzavření splátkového kalendáře ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0616/16 27. Výpovědi z nájmu bytu, výstrahy před podáním výpovědi z nájmu bytu ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0617/16 28. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Edisonova 27 (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0618/16 29. Žádosti o schválení výměny bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0619/16 30. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabůvka od a.s. VÍTKOVICE ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0620/16 31. Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 60, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–
družstva ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0621/16 32. Prodej domu a pozemku na ul. Proskovická 41, Výškovice do vlastnictví právnické osoby–
družstva ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0622/16 33. Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 4, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0623/16 34. Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jandova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0624/16 35. Pronájem pozemků pod stávájícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0625/16 36. Přechod práva nájmu na základě Smlouvy o prodeji podniku u V2K CZ s.r.o. ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0626/16 37. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Mostu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0627/16 38. Ukončení pronájmu části nebytových prostor v objektu školy na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě
– Hrabůvce ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0628/16 39. Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0629/16 40. Výpůjčka nebytových prostor v budově G-Centra ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0630/16 41. Zrušení části usnesení č. 5041/95 ze dne 4. 3. 2010 a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0631/16 42. REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" a REGENERACE ZELENĚ V
LOKALITĚ UL. LUMÍROVA - K.Ú. VÝŠKOVICE ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0632/16 43. Ukončení projektu ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0633/16 44. Bezpečnostní situace a prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0634/16 45. Poradní sbor ředitelů škol ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0635/16 46. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0636/16 47. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0637/16 48. Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0638/16 49. Změna zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u objektu školní družiny Základní školy
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0639/16 50. Výjimka z počtu dětí a žáků v příspěvkových organizacích škol, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0640/16 51. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0641/16 52P. Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, domy Letecká
12, 14 - dodatek č.2 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0642/16 53P. Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům Letecká 16
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0643/16 54P. Rekonstrukce podchodu Savarin ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0644/16 55P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům
Edisonova 27" ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0645/16 56P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům
Edisonova 29" ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0646/16 57P. 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) - "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů 13,
příspěvková organizace" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek )

0647/16 58P. 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 zahradních teras MŠ Volgogradská 4, Ostrava-
Zábřeh, příspěvková organizace" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )
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0648/16 59P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad
za I. čtvrtletí 2011 Základních škol a mateřských škol, příspěvkových organizací ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0649/16 60P. Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Oprava chodníků na ul. Volgogradské
- I. etapa ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0650/16 61P. Zadávací řízení ( zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a části III. Zásad)
- "Ekotermo - Ostrava Jih" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek )

0651/16 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) - "Oprava chodníku ul. Čujkovova - sever" ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0652/16 63P. 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) - "Oprava komunikace IV. třídy U prodejny" ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0653/16 64P. 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) - "Oprava komunikace IV. třídy ul. Výškovická,
Krylovova" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0654/16 65P. 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) - "Oprava komunikace ul. Provaznická - chodník" (
Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0655/16 66P. 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) - "Oprava komunikace ul. Lužická" ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0656/16 67. Informace o výsledku kontroly ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0657/16 OR Odvolání a jmenování člena bytové komise ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0658/16 OR Zahraniční pracovní cesta ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0659/16 70. Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova - doplnění usnesení č. 491/13 ze dne 31. 3. 2011 ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0590/16
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením,kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 11 620 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.
2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6130, UZ 11 o 4 620 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 6130, UZ 11 o 7 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0591/16
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1017 o 196 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1021 o 196 tis. Kč

0592/16
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
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- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1027 o 1 126 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1028 o 975 tis. Kč
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1029 o 747 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5171o 2 848 tis. Kč

0593/16
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ F. Formana, tj. navýšení o 1 560 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 321 o 234 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 325 o 1 326 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 321, ORG 365 o 234 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 325, ORG 365 o 1 326 tis. Kč

0594/16
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 1 200 tis. Kč (rozpočtová rezerva)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5212 o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5213 o 37 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5221 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5222 o 91 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5223 o 7 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol.5339 o 47 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5212 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3419, pol.5222 o 425 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5212 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5213 o 13 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5222 o 382 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol.5339 o 65 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5213 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5222 o 85 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol.5339 o 15 tis. Kč

0595/16
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5137 o 90 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5139 o 220 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ 2, § 6171, pol. 5171 o 210 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5137 o 90 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5139 o 220 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 5171 o 210 tis. Kč

0596/16
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 3 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.
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2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 11, ORG 1036 o 3 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0597/16
8

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 9 950 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.
2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, UZ 11 o 9 555 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169, UZ 11 o 395 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0598/16
9

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 10 000 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.
2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 4 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 4 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, UZ 11 o 300 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, UZ 11 o 400 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11 o 600 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0599/16
10

Návrh rozpočtového opatření č. 10

Rada městského obvodu

schvaluje

1)změnu závazného ukazatele ZŠ Horymírova, tj. navýšení o 716 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 321 o 108 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 325 o 608 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 321, ORG 381 o 108 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 325, ORG 381 o 608 tis. Kč

0600/16
11

Návrh rozpočtového opatření č. 11

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazných ukazatelů PO, tj. navýšení o 80 tis. Kč

2)rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 7 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 93 tis. Kč
- zvyšují nedaňové příjmy  ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 2 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331,ORG dle přílohy o 3 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 4 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 75 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 18 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331,ORG 412 o 2 tis. Kč

0601/16
12

Návrh rozpočtového opatření č. 12

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 300 tis. Kč (rozpočtová rezerva)

- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5222 o   55 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol.5223 o   15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4355, pol.5223 o   10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4356, pol.5222 o   20 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4356, pol.5223 o   12 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4357, pol.5223 o   15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4357, pol.5331 o   10 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4371, pol.5222 o   25 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4377, pol.5222 o   18 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol.5222 o 117 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4379, pol.5331 o     3 tis. Kč

0602/16
13

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o  finanční odškodnění poškozených.

0603/16
14

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách za období od 1.1.2011 do 31.3.2011

0604/16
15

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č.  54, NP na ul. Vl. Vlasákové paní
K. K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč
měsíčně vč. DPH

0605/16
16

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 33, PP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan J. D.  dle
důvodové zprávy,

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 42, box č. 75, NP na ul. B. Václavka, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní I. K.  dle
důvodové zprávy,

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

0606/16
17

Souhlas s bezúplatným zametáním vytypovaných komunikací v MO O.-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným zametáním vytypovaných komunikací v MO O.-Jih

0607/16
18

0608/16
19

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

o prominutí poplatku z prodlení
- paní K. M., za byt č. 4, na ul. Jubilejní 31, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 50 % z částky 6.394
Kč,

neprominout poplatek z prodlení
- paní R. K., za byt č. 7, na ul. P. Lumumby 12, Ostrava-Zábřeh, ve výši 7.700 Kč dle
důvodové zprávy

0609/16
20

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Volgogradská 143, 1+2, standard, č. b. 7
K. R., Asejevova 4

Svornosti 5, 1+3, standard, č. b. 10
S. L., V. Košaře 1

Horymírova 4, 0+2, standard, č. b. 6
Č. L., U Nové školy 87

P. Lumumby 22, 1+2, standard, č. b. 1
L. J., Samoljovova 21

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 86
D. J., Průkopnická 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 76
D. A., Průkopnická 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 53
K. L., Mánesova 8/2769, Moravská Ostrava

Pavlovova 67, 1+1, standard, č. b. 18
M. N., B. Četyny 7

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 86
C. A., Dr. Martínka 59

rozhodla

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

0610/16
21

Pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 5
Á. J., Čujkovova 31

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 6
Š. K., Čujkovova 31

II.

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

Plzeňská 10, 0+2, standard, č. b. 66
G. M., V. Košaře 4

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

G. M., V. Košaře 4, č. b. 55

III.

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

H. D., Čujkovova 32, č. b. 45
K. L., Rodimcevova 18, č. b. 11

IV.

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

místnost č. 14
V. L., Horní 3

0611/16
22

Pronájem malometrážních bytových jednotek

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1)

Hasičská 1, 1+1, standard, č. b. 7
L. M., Slezská 16

2)

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 58
K. M., Klimkovická 28, Ostrava-Poruba

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 84
S. M., Horní 3

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 32
S. M., Výškovická 174

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 52
N. N., Abramovova 6

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 77
B. P., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 94
S. L., Luční 7,  Ostrava-Svinov

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 60
K. M., Horní 3

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 27
M. L., Zimmlerova 54
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Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 46
Š. R., Svornosti 13

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 73
D. I., Jiskřiček 10

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 83
K. J., Horní 3

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 10
S. R., Tylova 39

rozhodla

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu - smluvní nájemné za m2, o
dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy

II.

zveřejnit záměr na pronájem bytových jednotek ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu určitou, dle důvodové zprávy

0612/16
23

Stanovení nájemného v rekonstruovaných domech na ul. Letecká 16, Edisonova 27 a 29

Rada městského obvodu

rozhodla

o výši smluvního nájemného 80,- Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v
rekonstruovaných obytných domech na ul. Letecká 358/16,  Edisonova 383/27 a Edisonova
384/29 v Ostravě-Hrabůvce

0613/16
24

Udělení souhlasu s umístěním místa podnikání

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním místa podnikání zahraniční fyzické osobě - Momčilo Poposki,
podnikající v oboru velkoobchod, maloobchod pod firmou Momčilo Poposki-M&M, IČ:
64982751, v bytové jednotce č. 46, v obytném domě č. pop. 248 na ul. Milana Fialy 1 v
Ostravě-Dubině, jehož nájemcem je paní D. P..
Tento souhlas se uděluje po dobu platnosti dlouhodobého pobytu vízového cizince udělenému
panu M. P., v předmětné bytové jednotce a za podmínky trvání nájemního vztahu paní D. P. k
uvedené bytové jednotce.

0614/16
25

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

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

D. L., Dr. Šavrdy 12, č. b. 3
B. J., Dr. Šavrdy 12, č. b. 10
H. T., Čujkovova 29, č. b. 34
Ch. J., Plzeňská 8, č. b. 64
B. J., Plzeňská 10, č. b. 92
M. S., Horymírova 123, č. b. 40
P. J., Horymírova 125, č. b. 78
K. M., Václava Košaře 1, č. b. 23
H. Š., Františka Formana 32, č. b. 3
K. J., Letecká 15, č. b. 1
F. R., Horní 29, č. b. 21
R. M., Čujkovova 32, č. b. 83
V. T., Volgogradská 92, č. b. 7
L. M., Patrice Lumumby 19, č. b. 10

0615/16
26

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu
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souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s paní B. K., trvale bytem Farní 262, Šilheřovice, na
úhradu poplatku z prodlení z  dlužného nájemného z bytu č. 14, o vel. 1+3, standard, na ul. V.
Jiříkovského 40/145, Ostrava-Dubina, ve výši 180 815 Kč formou pravidelných měsíčních
splátek ve výši 3 500 Kč, po dobu 52 měsíců počínaje měsícem květnem 2011, přičemž
poslední 52. splátka bude ve výši 2 315 Kč, dle důvodové zprávy

0616/16
27

Výpovědi z nájmu bytu, výstrahy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

B. M., Čujkovova 23, č. b. 7
B. S., Čujkovova 23, č. b. 36
B. T., Čujkovova 23, č. b. 57
K. D. a K. R., Čujkovova 23, č. b. 68

II.

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

1) JUDr. M. K.

Č. Š., Plzeňská 8, č. b. 1

2) JUDr. J. J.

B. V., B. Václavka 1, č. b. 3.

III.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

P. R., Karpatská 20, č. b. 53

0617/16
28

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v obytném domě na ul. Edisonova 27

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, nacházejících se v přízemí obytného
domu na ul. Edisonova 383/27 v Ostravě-Hrabůvce, o velikosti 182,54 m2 s minimální výší
nájemného 1.300,- Kč/m2/rok

0618/16
29

Žádosti o schválení výměny bytů

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
M. P.
Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh

Y. V.
Výškovická 157, Ostrava-Výškovice

2)
A. K.
Františka Formana 47, Ostrava-Dubina

Z. Š.
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Jana Škody 10, Ostrava-Dubina

3)
R. H.
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

V. N.
Jana Maluchy 2, Ostrava-Dubina

0619/16
30

Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabůvka od a.s. VÍTKOVICE

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným nabytím nemovitostí  v kat. území Hrabůvka, a to
•    pozemku poz. parc. č. 223/7, ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 652 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 226/1, ostatní plocha - zeleň, o výměře 1716 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 226/5, ostatní plocha - zeleň, o výměře 5100 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 226/9, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1310 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 234/3, ostatní plocha - zeleň, o výměře 2537 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 234/6, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 655 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 237/8, ostatní plocha - zeleň, o výměře 983 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/2, ostatní plocha - zeleň, o výměře 336 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/6, ostatní plocha - zeleň, o výměře 1541 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/9, ostatní plocha - zeleň, o výměře 330 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/12, ostatní plocha - zeleň, o výměře 4187 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/13, ostatní plocha - zeleň, o výměře 957 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/14, ostatní plocha - zeleň, o výměře 563 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/16, ostatní plocha - zeleň, o výměře 3283 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/24, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 42 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/25, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 249 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/26, ostatní plocha – zeleň, o výměře 127 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/29, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 19 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/30, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 13 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/31, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 129 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/32, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 41 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/33, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 52 m2,
•    pozemku poz. parc. č. 241/34, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 2 m2,

od společnosti  VÍTKOVICE a.s., IČ : 451 93 070,  se sídlem  Ostrava - Vítkovice,  Ruská
2887/101,  za smluvní kupní cenu ve výši 7.000.000,- Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném nabytí předmětných nemovitostí

0620/16
31

Prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 60, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2211, ul. Patrice Lumumby  č. or. 60, na poz. parc. č. st.
3233 a s úplatným  převodem pozemku parc. č. st.3233 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře
215 m2,  v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze
dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo P.Lumuby 60 , se sídlem
Ostrava, P.Lumumby 2211/60, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 7.613.240 Kč, za kupní cenu
pozemku 64.500,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč. Převod  domu  se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku
Krajského soudu o  vzniku právnické osoby.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

rozhodnout dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a  v souladu se "Zásadami o prodeji
domů,  bytů..." ze  dne  26. 4. 2001, v platném znění, o úplatném převodu domu  a pozemku

0621/16
32

Prodej domu a pozemku na ul. Proskovická 41, Výškovice do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu
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souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 677, ul. Proskovická  č. or. 41, na poz. parc. č. st.793/216
 a s úplatným  převodem pozemku parc. č. st.793/216 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 362
m2,  v  k. ú. Výškovice u Ostravy, část obce Výškovice,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze
dne 26. 4. 2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo Proskovická 41 , se
sídlem Ostrava, Výškovice, ul.  Proskovická 677/41, PSČ 700 30, za kupní cenu domu
18.567.160,-- Kč, za kupní cenu pozemku 108.600,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování
znaleckého posudku ve výši 10.000,-- Kč.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

rozhodnout dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a  v souladu se "Zásadami o prodeji
domů, bytů..." ze  dne  26. 4. 2001, v platném znění, o úplatném převodu domu  a pozemku

0622/16
33

Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 4, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2089, ul. Průkopnická  č. or. 4, na poz. parc. č. st. 3434  a
s úplatným  převodem pozemku parc. č. st.3434 zast. plocha  a  nádvoří  o  výměře 216 m2, v
 k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh,  dle "Zásad prodeje domů, bytů ...."ze dne 26. 4.
2001, v platném  znění, právnické osobě Bytové družstvo Průkopnická 4, se sídlem Ostrava,
Zábřeh , Průkopnická 2089/4, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.937.050 Kč, za kupní cenu
pozemku 64.800,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého posudku ve výši
10.000,-- Kč. Převod  domu  se uskuteční za podmínky doložení výpisu z obchodního rejstříku
Krajského soudu o  vzniku právnické osoby.

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

rozhodnout dle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění a  v souladu se "Zásadami o prodeji
domů, bytů..." ze  dne  26. 4. 2001, v platném znění, o úplatném převodu domu  a pozemku,

0623/16
34

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s prodejem části pozemku 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  13 m2, geometrickým
 plánem  č. 2749-27/2011 odděleným a nově označeným jako p.p.č. 270/24 ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih do SJM B. a R. V., oba bytem V. Jiříkovského 164/21, Ostrava
– Dubina, za cenu  ve výši 6.760,- Kč, za podmínky úhrady správního poplatku ve výši 500,-
Kč a nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč a geometrického plánu ve
výši 5.520,- Kč

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úplatném převodu dotčeného pozemku

0624/16
35

Pronájem pozemků pod stávájícími 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 garáží) v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu
45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 966, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, panu T. P., bytem
Závodní 865/11, Ostrava-Hrabůvka;
2) pozemek parc.č.st. 2960/1, zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 17/513 o výměře 9,51
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m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní M. T., bytem Karpatská 2858/29, Ostrava-Zábřeh.

0625/16
36

Přechod práva nájmu na základě Smlouvy o prodeji podniku u V2K CZ s.r.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovým prostorám v budově na ulici 29.dubna 33, Ostrava-
Výškovice, na základě Smlouvy o prodeji podniku uzavřené podle Obchodního zákoníku mezi
prodávajícím V2K CZ s.r.o., se sídlem 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, IČ 60778857 a
kupujícím DV hockey a.s., se sídlem Prošinova 1596/5, Ostrava-Zábřeh, IČ 28648498.

0626/16
37

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
U Mostu

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace v prostoru ulic Rudná a
Závodní, úsek č. 1-7“ v délce cca 45 bm pod povrchem pozemku p.p.č. 556/103 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy – svěřený Městskému obvodu Ostrava – Jih, pro stavebníka Ostravské vodárny
a kanalizace a.s., se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, IČ: 45193673

0627/16
38

Ukončení pronájmu části nebytových prostor v objektu školy na ulici Mjr. Nováka 34 v
Ostravě – Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla

1) ukončit dohodou dnem 30.4.2011 pronájem části nebytových prostor v objektu školy na
ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě-Hrabůvce - sociálního zařízení ve dvoupodlažním pavilonu
U2 o celkové výměře 35,64 m2, které má v nájmu společnost Vyšší odborná škola SOKRATES,
s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-Hrabůvka,
2) zveřejnit záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu školy na ulici Mjr. Nováka
34/1455 v Ostravě-Hrabůvce - sociálního zařízení ve dvoupodlažním pavilonu U2 o celkové
výměře 35,64 m2 s minimální výši nájemného 130 Kč/m2/rok.

0628/16
39

Ukončení pronájmu části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 73/41 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 10 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, p. A. L., bytem V. Košaře 21/86, Ostrava – Dubina,
dle smlouvy o nájmu č. 7/014/50/11/Dzi dohodou dnem 30.4.2011, dle důvodové zprávy

0629/16
40

Výpůjčka nebytových prostor v budově G-Centra

Rada městského obvodu

rozhodla

vypůjčit nebytové prostory – šatnu o výměře 6,76 m2 v budově G-Centra na ulici Čujkovova
40a v Ostravě-Zábřehu občanskému sdružení ANIMA VIVA o.s., se sídlem Opava-Kylešovice,
Liptovská 21, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0630/16
41

Zrušení části usnesení č. 5041/95 ze dne 4. 3. 2010 a pronájem části pozemku v k.ú.
Hrabůvka

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého usnesení č. 5041/95 ze dne 4. 3. 2010 pro parkovací stání:
č.1 ul. Mjr. Nováka - Ivo Přecechtěl, bytem Mjr. Nováka 29, Ostrava - Hrabůvka
č.8 ul. Oráčova - Alois Klečka, bytem Oráčova 1327/3, Ostrava - Hrabůvka
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a

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha - zeleň  v k.ú. Hrabůvka, o výměře 12
m2 na  ul. Oráčova , ve  vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího místa č. 3, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok, žadateli  panu I. P., bytem Mjr. Nováka
29, Ostrava - Hrabůvka

0631/16
42

REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" a REGENERACE ZELENĚ V
LOKALITĚ UL. LUMÍROVA - K.Ú. VÝŠKOVICE

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení projektové přípravy a podání žádosti projektů  REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29.
DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" a REGENERACE ZELENĚ V LOKALITĚ UL. LUMÍROVA - K.Ú.
VÝŠKOVICE, které  budou  navrženy ke spolufinancování v rámci Operačního programu Životní
prostředí, oblast podpory 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny, podoblast podpory 6.5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny

pověřuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského jmenováním projektového týmu
v tomto složení:
Ing. Jana Pěluchová -  manažer projektu
Taťána Zlámaná - člen projektového týmu

ukládá

Ing. Bc. Janě Pěluchové, referát ekonomického rozvoje,

zajistit veškeré podklady pro splnění podmínek k podání žádosti dle bodu 1 hotoho usnesení

Termín: 31.12.2011

0632/16
43

Ukončení projektu ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu "ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka",
spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životního prostředí Ministerstva životního
prostředí ČR

rozhodla

o předložení zprávy o ukončení projektu "ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka" Radě města
Ostrava

0633/16
44

Bezpečnostní situace a prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1/ Zprávu Policie ČR, Městského ředitelství policie Ostrava o bezpečnostní situaci na území
Městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2010
2/ Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území Městského obvodu Ostrava-Jih v roce
2010
3/ Zprávu Prevence kriminality Městského obvodu Ostrava-Jih 2011

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít jmenované zprávy na vědomí

0634/16
45

Poradní sbor ředitelů škol

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

informaci o ustavení poradního sboru ředitelů škol

0635/16
46

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih v měsících červenci a srpnu 2011 dle důvodové zprávy.

0636/16
47

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:

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 5 000,- Kč plazmová televize LG od Ing. Ondrejky, O.-Dubina,
F.Formana 33 pro děti MŠ
-věcný dar v hodnotě 2 400,- Kč DVD přehrávač SAMSUNG od firmy Kotva Computers,Topdara
Ostrava pro děti MŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 4 000,- Kč knihy do žákovské knihovny od Sdružení rodičů při ZŠ
Kosmonautů 13.

0637/16
48

Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2011 Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci,  dle důvodové zprávy

0638/16
49

Změna zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u objektu školní družiny Základní školy
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u objektu školní družiny Základní školy
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace.

0639/16
50

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, pro školní rok 2011/2012, dle
předloženého návrhu.

0640/16
51

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

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

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 30 000,- Kč od ArcelorMittal a.s. Ostrava-Kunčice na výlet žáků třídy 7A,
kteří vyhráli soutěž u příležitosti výstavy "Král, který létal".

0641/16
52P

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, domy Letecká
12, 14 - dodatek č.2

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.4/034/044/10 na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, domy Letecká
12, 14.", kterým se snižuje konečná cena díla za tuto zakázku na částku 10,447.102,60 Kč vč.
DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění
některých prací, se  zhotovitelem Bytostav Poruba a.s., se sídlem Dělnická 382,708 00
Ostrava-Poruba.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/044/10

Termín: 3.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/044/10 a předložit jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 5.5.2011

0642/16
53P

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům Letecká
16

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/069/10 na realizaci stavby "Rekonstrukce
bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům Letecká 16", kterým se
upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a
neprovádění některých prací dle projektové dokumentace se zhotovitelem HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, a kterým se navyšuje konečná cena díla na
4,469.233,- Kč vč.DPH.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/069/10

Termín: 3.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/069/10 a předložit jej k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 5.5.2011

0643/16
54P

Rekonstrukce podchodu Savarin

Rada městského obvodu

rozhodla

zadat zpracování odborného posudku  k investičnímu záměru  „Rekonstrukce podchodu
Savarin“  po stránce technologické a ekonomické.
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Zpracování bude v těchto variantách:

1.Rekonstrukce stávajícího podchodu-prostá.
2.Prodloužení tubusu podchodu pod obslužnými komunikacemi na obou stranách.
3.Prodloužení tubusu podchodu pod obslužnou komunikací na jedné straně směrem k ul. Mjr.
Nováka.

ukládá

vedoucímu investičního odboru zadáním výběrového řízení na zpracování  "Odborného
posudku  k rekonstrukci podchodu Savarin".

Termín: do 16.5.2011                                                              Zodpovídá: ing. Miroslav Aust

0644/16
55P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům
Edisonova 27"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/061/10 na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 27",
kterým se zvyšuje konečná cena díla na tuto zakázku na částku 9 467 299,00 Kč vč. DPH a
kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých
prací a z důvodu realizace dodatečných prací, se zhotovitelem DEC-PLAST Trade s.r.o.

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/061/10 na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 27",
kterým se prodlužuje lhůta realizace o 5 pracovních dnů s termínem dokončení 17.5.2011, se
zhotovitelem DEC-PLAST Trade s.r.o.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/061/10 na výše uvedenou zakázku

Termín: 3.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/061/10 na výše uvedenou zakázku a
předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 5.5.2011

0645/16
56P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům
Edisonova 29"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/055/10 na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 29",
kterým se snižuje konečná cena díla na tuto zakázku na částku 10 698 865,10 Kč vč. DPH a
kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění některých
prací a z důvodu realizace dodatečných prací, se zhotovitelem Bytostav Poruba a.s.

bere na vědomí

informaci a zdůvodnění termínu předání staveniště, zahájení prací, přerušení prací a termínu
dokončení stavby 6.5.2011, přičemž se lhůta realizace nemění

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/055/10 na výše uvedenou zakázku
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Termín: 3.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/055/10 na výše uvedenou zakázku a
předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 5.5.2011

0646/16
57P

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) - "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů
13, příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 21.11 k provedení
stavebních prací "Havarijní výměna rozvodů  elektro v ZŠ Kosmonautů 13, 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

schvaluje

případnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu nižší o více než 30 % 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 21.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30.6.2011

0647/16
58P

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 zahradních teras MŠ Volgogradská 4,
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 06.11 k provedení
stavebních prací "Oprava zahradních teras MŠ Volgogradská 4, Ostrava-Zábřeh, příspěvková
organizace“ dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
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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 30 % 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 06.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30.6.2011

0648/16
59P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad 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 I. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 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

0649/16
60P

Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Oprava chodníků na ul.
Volgogradské - I. etapa

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00  Ostrava-Kunčice, IČ:
25855581,
- uchazeče DEC-PLAST Trade s.r.o. se sídlem Místecká 286, 742 58  Příbor, pobočka Vítkovická
3299/2A, 702 00  Moravská Ostrava, IČ: 26874130,
- uchazeče Ing. Jan Mareš PARKSERVIS s místem podnikání Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice,
IČ: 15488357,
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z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého
zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ
10.11 na provedení stavebních prací  "Oprava chodníků na ul. Volgogradské - I. etapa" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Věšínova 457/36, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 61973840, za
nabídkovou cenu:

Kč 5.750.187,00 bez DPH
tj. Kč 6.900.224,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 10.11

Termín: 31.7.2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Oprava chodníků na ul. Volgogradské - I. etapa"

Termín: 27.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Oprava chodníků na ul. Volgogradské - I. etapa" a předat jej k podpisu starostovi Městského
obvodu Ostrava-Jih

Termín: 3.6.2011

0650/16
61P

Zadávací řízení ( zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a části III.
Zásad) - "Ekotermo - Ostrava Jih"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 9  „SRUŽENÍ B&A EKOTERMO OSTRAVA-JIH“ sestávající z  BYSTROŇ – zateplení
a.s., se sídlem Chopinova 576/1, Ostrava-Přívoz, IČ 27800466 a ALUMONT plast s.r.o., se
sídlem Velká Polom, Hradská 501, PSČ 747 64, IČ 25838113;
uchazeče č. 3  VOKD, a.s., se sídlem  Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702
80, IČ 47675853
uchazeče č. 5 P r ů m s t a v , a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Boženy Němcové 1881/5,
PSČ 120 00, IČ 25105825, z důvodů uvedených v důvodové zprávě

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky č. 01.11

Termín: 31.5.2011

0651/16
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) - "Oprava chodníku ul. Čujkovova - sever"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče Great Service spol. s r.o. se sídlem Alšovo nám. 693/2, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ:
25904698, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla
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na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 14.11 k provedení stavebních prací "Oprava chodníku ul. Čujkovova -
sever" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem PTGE OVA s.r.o. se sídlem Volenská 1680, 739 34  Šenov, IČ:
28584431, za nabídkovou cenu:
Kč 2.916.154,00 bez DPH,
tj. Kč 3.499.385,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Jiří Gryz s místem podnikání Pitárné 11, 793 99  Vysoká,
IČ: 74428446, za nabídkovou cenu:
Kč 2.926.911,00 bez DPH,
tj. Kč 3.512.294,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Oprava chodníku ul. Čujkovova - sever"

Termín: 13.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava chodníku ul. Čujkovova - sever" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 20.5.2011

0652/16
63P

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) - "Oprava komunikace IV. třídy U prodejny"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 12.11 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace IV. třídy U
prodejny" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Věšínova 457/36, 700 30  Ostrava-
Zábřeh, IČ: 61973840, za nabídkovou cenu:
Kč 2.946.531,00 bez DPH,
tj. Kč 3.535.837,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem DaF - STAVBY s.r.o. se sídlem Hornopolní 131/12, 702 00
 Moravská Ostrava, adresa pro doručení Kpt. Nálepky 896, 735 14  Orlová Poruba, IČ:
25907042, za nabídkovou cenu:
Kč 2.950.652,07 bez DPH,
tj. Kč 3.540.782,57 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Oprava komunikace IV. třídy U prodejny"

Termín: 13.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava komunikace IV. třídy U prodejny" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 20.5.2011

0653/16
64P

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

Rada městského obvodu
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vylučuje

uchazeče DKF STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Martinovská 3168/48, 723 00  Ostrava-Martinov,
IČ: 26881489, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 13.11 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace IV. třídy ul.
Výškovická, Krylovova" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Jan Mareš PARKSERVIS s místem podnikání Zahradní 84, 747 19
 Bohuslavice, IČ: 15488357, za nabídkovou cenu:
Kč 1.153.505,00 bez DPH,
tj. Kč 1.384.206,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem MSS Ostrava s.r.o. se sídlem Věšínova 457/36, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 61973840, za nabídkovou cenu:
Kč 1.162.629,00 bez DPH,
tj. Kč 1.395.155,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Oprava komunikace IV. třídy ul. Výškovická, Krylovova"

Termín: 13.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava komunikace IV. třídy ul. Výškovická, Krylovova" a předat
jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 20.5.2011

0654/16
65P

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) - "Oprava komunikace ul. Provaznická - chodník"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče Jan Vrbický, s místem podnikání Lipová 27, 747 16  Hať u Hlučína, IČ: 40359972, z
důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 15.11 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace ul. Provaznická -
chodník" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Ing. Josef Bučko, s místem podnikání Jistebník 129, 742 82
 Jistebník, IČ: 42036160, za nabídkovou cenu:
Kč 922.794,74 bez DPH,
tj. Kč 1.107.353,69 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem STAVEX Ostrava, s.r.o., se sídlem Opavská 308, 721 00
 Ostrava-Svinov, IČ: 25883666, za nabídkovou cenu:
Kč 928.456,34 bez DPH,
tj. Kč 1.114.147,61 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Oprava komunikace ul. Provaznická - chodník"

Termín: 13.5.2011
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Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava komunikace ul. Provaznická - chodník" a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 20.5.2011

0655/16
66P

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) - "Oprava komunikace ul. Lužická"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče HV MONT s.r.o., se sídlem Holvekova 653, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ: 64619648,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 19.11 k provedení stavebních prací "Oprava komunikace ul. Lužická" o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Jaromír Mičulka ÚDRŽBA VOZOVEK, s místem podnikání Dolní 34,
700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 15495892, za nabídkovou cenu:
Kč 2.998.855,10 bez DPH,
tj. Kč 3.598.626,20 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem ELSPOL, spol. s r.o., se sídlem Mírová 563, 739 32
 Řepiště, IČ: 42767857, za nabídkovou cenu:
Kč 3.032.838,40 bez DPH,
tj. Kč 3.639.406,20 vč. DPH

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Oprava komunikace ul. Lužická"

Termín: 13.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava komunikace ul. Lužická" a předat jej k podpisu starostovi
městského obvodu

Termín: 20.5.2011

0656/16
67

Informace o výsledku kontroly

Rada městského obvodu

projednala

informaci o výsledku kontroly vyřízení stížnosti paní Nely Václavíkové,

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava - Jih vzít informaci o výsledku kontroly na vědomí.

0657/16
OR

Odvolání a jmenování člena bytové komise

Rada městského obvodu

odvolává

pana Jakuba Lahutu z členství v bytové komisi s účinností od 28. 4. 2011

jmenuje
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Ing. Marka Hiersche členem bytové komise s účinnosti od 29. 4. 2011

0658/16
OR

Zahraniční pracovní cesta

Rada městského obvodu

schvaluje

zahraniční pracovní cestu starosty Mgr. Karla Sibinského a místostarosty Bc. Radima Miklase
na Slovensko do Košic ve dnech 2. - 3. 5. 2011.

0659/16
70

Souhlas se vstupem na pozemek a Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Samoljovova - doplnění usnesení č. 491/13 ze dne 31. 3. 2011

Rada městského obvodu

doplňuje

svoje usnesení č. 491/13 ze dne 31. 3. 2011 o souhlas se vstupem, umístěním a realizací
stavby zpevněné plochy příjezdu o výměře 11 m2 na pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha,
zeleň v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, pro společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING
s.r.o, IČ: 26813335, se sídlem Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838, která je zároveň
investorem stavby

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 11
m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, ve vlastnictví Statutárního městga Ostravy -
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání příjezdu, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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