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Přehled usnesení 18. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 12.5.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0661/18 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0662/18 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0663/18 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0664/18 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0665/18 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0666/18 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0667/18 7. Přerušení provozu školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0668/18 8. Snížení kapacity Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace v rejstříku škol na odloučeném pracovišti mateřské školy Mitušova 4, Ostrava-
Hrabůvka ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0669/18 9. Ukončení projektu "Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ
Chrjukinova" ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0670/18 10. Zveřejnění záměru na pronájem části podchodů tramvajových zastávek na ul. Výškovická,
O.-Zábřeh ( Ing. Pavel Planka , místostarosta )

0671/18 11. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V, Jiřikovského ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0672/18 12. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova,
Gerasimovova ( Ing. Pavel Planka , místostarosta )

0673/18 13. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0674/18 14. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0675/18 15. Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2011 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0676/18 17. Pronájem volných míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0677/18 18. Demolice stavby na pozemku parc.č.st. 1716/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou v areálu bývalé
výtopny na ulici U Výtopny ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0678/18 19. Odstoupení od Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0679/18 20. Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 6, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–družstva
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0680/18 21. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0681/18 22. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0682/18 23. Pronájem nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0683/18 24. Pronájem nebytových prostor v budově na ulici Dr. Martínka čp. 1611, Ostrava-Hrabůvka (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0684/18 25. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0685/18 26. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Hrabůvka, ul. Hasičská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0686/18 27. Souhlas se záměrem prodeje pozemku v ul. Krakovská, k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0687/18 28. Stanovisko k záměru pronájmu části pozemku nesvěřeného městskému obvodu v k.ú.
Hrabůvka, ul. Horní ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0688/18 29. Stanovisko ke směně pozemků a majetku, k.ú. Moravská Ostrava, lokalita Porážková x k.ú.
Dubina u Ostravy, ulice Horní ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0689/18 30. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Kunčičky, za pozemky v k.ú. Bartovice a k.ú. Zábřeh nad
Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0690/18 31. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice J. Maluchy (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0691/18 32. Ukončení pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0692/18 33. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Rottrova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0693/18 34. Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0694/18 35. Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0695/18 36. Zrušení části usnesení a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. U Výtopny ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0696/18 37. Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0697/18 38. Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0698/18 39. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku, povolení kácení dřevin a souhlas se vstupem,
umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0699/18 40. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0700/18 41. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0701/18 42. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0702/18 43. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a nabytí budoucí stavby na pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Karpatská x Jugoslávská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0703/18 44. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0704/18 45. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0705/18 46. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0706/18 47. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0707/18 48. Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0708/18 49. Odpis pohledávek po zemřelých ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0709/18 50. Odpis pohledávek po zemřelých ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0710/18 51. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0711/18 52. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0712/18 53. Pronájem bytu výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0713/18 54. Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0714/18 55. Přičlenění jedné místnosti ze sousedního bytu v obytném domě Zlepšovatelů 566/34, Ostrava -
Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0715/18 56. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0716/18 57. Umístění technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )
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0717/18 58. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0718/18 59. Uzavření smlouvy o ubytování ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0719/18 60. Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu dohodou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0720/18 61. Zpětvzetí výpovědi z nájmu garážového stání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0721/18 62. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu bytu ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0722/18 63. Žádosti o schválení výměny bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0723/18 64. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0724/18 65. Zvyšování manažerských kompetencí ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0725/18 66P. 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 sociálního zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B,
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek )

0726/18 67P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domu V. Košaře 5 ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0727/18 68P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh" ( Ing.
Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0728/18 69P. Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - "Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14, Ostrava-Hrabůvka" ( Ing.
Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0729/18 70P. Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - "GO fasády a střechy vč. výměny výplní a izolace proti zemní
vlhkosti, Závodní 330/49 A+B, Ostrava-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0730/18 71P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 62 ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0731/18 72P. Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 64 ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0732/18 74P. 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 )

0733/18 75P. Zrušení VZ, podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ
Šeříková 33, O.-Výškovice, p.o." ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0734/18 76P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Vytvoření Pasportu dopravního značení pro GIS Úřadu Ostrava-Jih“ ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0735/18 77P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle oddílu B části II. Zásad) - “
“Oprava komunikace ul. Provaznické, SO 01““ ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek )

0736/18 78. Stanovisko k umístění zařízení CLS interaktivní loterní systém ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0737/18 79. Zrušení nadlimitní VŘ - "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" ( Ing. Bc. Dana Čechalová ,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0738/18 OR Odvolání a jmenování člena bytové komise ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0739/18 OR Odvolání člena ekonomické komise ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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nepřijato 73P. Rozhodnutí o připadnutí složené jistoty od uchazeče JANKOSTAV s.r.o. (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 )

staženo 16. Obměna vozového parku MOb Ostrava-Jih ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0661/18
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 75 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 11, ORG 377 o 75 tis. Kč

0662/18
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 126 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 4, § 4349, pol. 5021, UZ 11 o 35 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 11, ORG 353 o 45 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 11, ORG 378 o 46 tis. Kč

0663/18
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 125 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3392, pol. 6121, UZ 11 o 77 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3613, pol. 6121, UZ 11 o 48 tis. Kč

0664/18
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 690 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 12, § 3613, pol. 5171, UZ 11 o 690 tis. Kč

0665/18
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2321 o 540 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle důvodové zprávy o 287 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, ORG dle důvodové zprávy o 253 tis. Kč

0666/18
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 500 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.
2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 13, § 6409, pol. 5xxx, UZ 11 o 500 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 13, § 6409, pol. 6xxx, UZ 11 o 1 000 tis. Kč

0667/18
7

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

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu  školních družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v měsících červenci a srpnu 2011 dle důvodové
zprávy.

0668/18
8

Snížení kapacity Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové
organizace v rejstříku škol 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 na odloučeném pracovišti mateřské školy Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 4, příspěvkové organizace z důvodu vrácení pavilonu zpět zřizovateli dle důvodové
zprávy.

0669/18
9

Ukončení projektu "Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ
Chrjukinova"

Rada městského obvodu

souhlasí

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu "Učebny pro integrovanou výuku
přírodovědných předmětů na ZŠ Chrjukinova", spolufinancovaného v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, podoblasti podpory 2.1.1 Rozvoj
infrastruktury pro vzdělávání

rozhodla

o předložení zprávy o ukončení projektu "Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných
předmětů na ZŠ Chrjukinova"  včetně konečného vyúčtování projektu Radě města Ostrava

0670/18
10

Zveřejnění záměru na pronájem části podchodů tramvajových zastávek na ul. Výškovická,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV č. 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, zveřejnit záměr na pronájem části podchodů v majetku
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, podchodů tramvajových zastávek
na ul. Výškovická p.č. 736/3, 736/4 a 757/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem umístění 6 ks
nástěnných, plošně přisazených neosvětlených reklamních zařízení.

0671/18
11

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V, Jiřikovského

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 71/56 ostatní plocha, zeleň o výměře 33
m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiřikovského ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání tří parkovacích míst pro
osobní vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0672/18
12

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

6 z 29



Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/29 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 x
12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, Gerasimovova ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání tří
parkovacích míst pro osobní vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0673/18
13

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x
12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání 2 parkovacích míst pro
osobní vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0674/18
14

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 462/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x
12 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání dvou parkovacích míst pro osobní
vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0675/18
15

Nájemné v krytých garážových stáních v roce 2011

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit nájemné v krytých garážových stáních v roce 2011 o míru inflace za rok 2010

0676/18
17

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 14, PP na ul. Vl. Vlasákové panu
M. S. 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 41, box č. 11, PP na ul. B. Václavka panu
Ing. N. L. 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 51, box č. 29, PP na ul. L. Hosáka paní B. Š.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH.

0677/18
18

Demolice stavby na pozemku parc.č.st. 1716/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou v areálu bývalé
výtopny na ulici U Výtopny

Rada městského obvodu

rozhodla

o provedení odstranění stavby - demolici budovy bez čp. na pozemku parc.č.st. 1716/2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou,

ukládá

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

0678/18
19

Odstoupení od Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s § 48 a  §50a odst. 3  zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník  v platném znění,
odstoupit od  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 37/014
/890/09/Ulr., která je zároveň Smlouvou o právu provést stavbu  ze dne 11.11.2009,  za
účelem umístění stavby přípojek, a to v délce cca 10 bm  plynová přípojka, cca 20 bm
kanalizační přípojka a cca 20 bm vodovodní přípojka pod povrchem pozemků p.p.č. 566/126
ostatní plocha, ostatní komunikace  a p.p.č. 566/139 ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Česká,  uzavřenou s panem  M. W., IČ: 46549986, bytem Zkrácená
48, Ostrava – Zábřeh, dle důvodové zprávy

0679/18
20

Prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 6, Zábřeh do vlastnictví právnické osoby–
družstva

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2088, ul. Průkopnická  č. or. 6, na poz. parc. č. st. 3433  a
s úplatným  převodem pozemku parc. č. st.3433 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 Průkopnická 6,  Ostrava, se
sídlem Ostrava, Průkopnická 2088/6, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 5.651.970 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,

0680/18
21

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 391/22 ostatní plocha, zeleň, o  výměře 11 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, areál Venuše, za účelem provozování parkovacího stání taxi
služby, panu  R. M., bytem Zahradní 166, Pustá Polom, Opava, za cenu 210 ,- Kč/m2/rok bez
DPH,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0681/18
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  pronájmu části pozemku p.p.č. 939/1 ostatní plocha - zeleň o výměře 9 m2  v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih,  za účelem užívání přístupového chodníku k prodejně, paní  K. S., bytem
v zálomu 16/2904, Ostrava - Zábřeh, za cenu 170,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0682/18
23

Pronájem nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytové prostory v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh, za
účelem užívání jako sociální zázemí, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výši
nájemného 200 Kč/m2/rok:
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1) sociální zařízení pro návštěvníky o výměře 44,89 m2 v podílu: ½ A. M., bytem 1.května
766/98, Ostrava-Polanka nad Odrou, ½ Cajimani s.r.o., se sídlem Horymírova 2911/102,
Ostrava-Zábřeh,
2) sociální zařízení pro zaměstnance o výměře 21,65 m2 v podílu: ¼ A. M., bytem 1.května
766/98, Ostrava-Polanka nad Odrou, ¼ Cajimani s.r.o., se sídlem Horymírova 2911/102,
Ostrava-Zábřeh, ¼ Z. K.l, bytem Na Pešatku 1012/17, Ostrava-Stará Bělá, ¼ I. V., bytem
Tylova 51, Ostrava-Zábřeh.

0683/18
24

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

Rada městského obvodu

trvá

na svém usnesení č. 382/10 ze dne 3.3.2011: nepronajmout nebytové prostory v budově na
ulici Dr. Martínka čp. 1611, Ostrava-Hrabůvka o celkové výměře 46 m2 panu M. K., bytem
Cholevova 43, Ostrava-Hrabůvka za účelem provozování hostinské činnosti.

0684/18
25

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní
plocha, dráha  o výměře 120 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, paní M. S.,
bytem Lumírova 78, Ostrava - Výškovice, za účelem užívání zahrádky s ročním nájmem  ve
výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0685/18
26

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby vodovodní přípojky  na pozemku  p.p.č.266/2
ostatní plocha – ostatní komunikace , v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřenému Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č. 266/2 ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřenému
Městskému obvodu Ostrava – Jih,   za účelem stavby vodovodní přípojky v celkové délce  8,5
bm  pro stavebníka pana P. J., bytem Hasičská 761/14, Ostrava -Hrabůvka,  za úplatu  300,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem vodovodní přípojky  panem P. J. bytem
Hasičská 761/14, Ostrava -Hrabůvka, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu.

0686/18
27

Souhlas se záměrem prodeje pozemku v ul. Krakovská, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku  p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře
 69 m2 (odděleno GP č. 1165-76/2010 ze dne 28.5.2010) v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská, ve
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vlastnictví  Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem užívání zahrady

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodeje části pozemku
 p.p.č. 348/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře  69 m2  v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská, ve
vlastnictví  Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, a
požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru na prodej
pozemku

0687/18
28

Stanovisko k záměru pronájmu části pozemku nesvěřeného městskému obvodu v k.ú.
Hrabůvka, ul. Horní

Rada městského obvodu

vydává

nesouhlasné stanovisko k připravovanému pronájmu části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - nesvěřenému
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění reklamního zařízení

0688/18
29

Stanovisko ke směně pozemků a majetku, k.ú. Moravská Ostrava, lokalita Porážková x k.ú.
Dubina u Ostravy, ulice Horní

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke směně pozemků parc.č. 1800/2  ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 1454 m2, parc.č. 297/1 ostatní plocha - dráha o výměře 5110 m2 (část pozemku o
výměře cca 600 m2  nedotčená stavbou zůstane ve vlastnictví DPO a.s. po oddělení GP),
parc.č. 297/10 o výměře 84 m2  (část pozemku o výměře cca 30  m2 nedotčená stavbou
zůstane ve vlastnictví DPO a.s. po oddělení GP) a majetku  - tramvajová trať (kolejový
svršek, kolejový spodek, troleje) a budova bez čp/če na pozemku parc.č. 297/10 v k.ú.
Moravská Ostrava, lokalita Porážková, ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik Ostrava,
a.s., IČ: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Moravská Ostrava za pozemky
parc.č. 100/12 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3465 m2, parc.č. 100/56 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 2013 m2, parc.č. 100/59 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 154 m2, parc.č. 100/78 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
525 m2, parc.č. 110/128 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 460 m2, parc.č.
110/129 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3442 m2, parc.č. 110/130 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 1052 m2, parc.č. 110/133 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 55 m2, parc.č. 110/134 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
124 m2 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - nesvěřené Městskému obvodu Ostrava -
Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, za účelem  výměny tak, aby Statutární město Ostrava
jako investor stavby „Nová Porážková“ a „Prodloužená Porážková“ v k.ú. Moravská Ostrava
mělo ve svém vlastnictví pozemky, které jsou stavbou dotčeny

0689/18
30

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Kunčičky, za pozemky v k.ú. Bartovice a k.ú. Zábřeh
nad Odrou

Rada městského obvodu

vydává

kladné stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Bartovice a k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
společnosti RPG RE Land, s.r.o., IČ:  27769143, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská
Ostrava,  za pozemky  v k.ú. Kunčičky, ve vlastnictví města a svěřené příslušnému
městskému obvodu, uvedené v Příloze č. 1, dle  důvodové zprávy

a

žádá

o následné svěření  pozemků st.p.č. 4559 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 287/6  ostatní
plocha, zeleň a p.p.č. 287/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Bedrnova, Městskému obvodu Ostrava-Jih

0690/18
31

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice J. Maluchy

Rada městského obvodu
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rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku parc.č. 75/20 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 14 m2,
v k.ú. Dubina u Ostravy, p. V. S., IČ: 73183903, bytem Ahepjukova 2799/33, Ostrava 1, dle
smlouvy  č. 2/a/014/599/03/Bie, dohodou dnem 31.5.2011, z finančních důvodů

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 75/20 ostatní plocha-jiná plocha o
 výměře 14 m2, v  k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy, za účelem  provozování stávajícího
novinového stánku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0691/18
32

Ukončení pronájmů a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 145 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, panu O. K., bytem Sarajevova 1514/1, Ostrava – Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/1929/08, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.5.2011

b) o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 120 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, panu J. B., bytem Sarajevova 9, Ostrava – Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1725/08, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.5.2011

c)  zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a
p.p.č. 644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 145 m2 a p.p.č. 120 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, za účelem užívání zahrádek, na dobu neurčitou  s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0692/18
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň o výměře  9 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova, paní L. V., IČ: 48717169, bytem Rottrova 1, Ostrava -
Zábřeh, na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/265/95, dohodou dnem
31.5.2011

b)  zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň o výměře
 9 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova, za účelem užívání stánku PNS a přístupu k
němu, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0693/18
34

Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 458/7 zahrada  o  výměře 52 m2   v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Svatoplukova, panu L.smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/471/07, za
účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.5.2011

0694/18
35

Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu části pozemku p.p.č. 783/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 28 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická, společnosti  Hoteltrans s.r.o., IČ
60779179, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Výškovická 2498/122, užívaného na základě Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 2/a/014/458/02 za účelem vybudování přístupu ke skládání a nakládání
prádla, dohodou dnem 31.5.2011
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0695/18
36

Zrušení části usnesení a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 453/11 ze dne 17.3.2011, kterým rozhodla zveřejnit záměr na výpůjčku části
pozemku  st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený Městskému obvodu
Ostrava – Jih,  za účelem zřízení a užívání příjezdu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

a

rozhodla

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

0696/18
37

Zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova

Rada městského obvodu

nesouhlasí

1) se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č.st. 2966/1 zast. pl. o výměře 228
m2, jednotka č. 13/414, spoluvlastnický podíl o velikosti 10,07 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
2) se zřízením věcného břemene na pozemku parc.č.st. 2966/1 zast. pl. o výměře 228 m2,
jednotka č. 13/414, spoluvlastnický podíl o velikosti 10,07 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje výše
uvedeného pozemku

0697/18
38

Zveřejnění záměru na prodej pozemku pod obytným domem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku st.p.č. 2880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
218 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem sjednocení vlastnictví k užívaným
nemovitostem

doporučuje

zastupitestvu městského obvodu zveřejnit záměr prodeje pozemku st.p.č. 2880 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 218 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, za účelem
sjednocení vlastnictví k užívaným nemovitostem

0698/18
39

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku, povolení kácení dřevin a souhlas se
vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene v k.ú. Hrabůvka, ul.
Edisonova

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem  části pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, o výměře 150 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih, z účelem novostavby pergoly s přístupovou rampou a
přístřešku nad schodištěm do suterénu budovy, do doby prodeje výše uvedené části pozemku

a
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nesouhlasí

s pokácením 1 vzrostlého stromu - lísky turecké a keřového porostu na ploše cca 50 m2 na
pozemku p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, z důvodu
novostavby  parkovacích stání pro investora stavby společnost ELMONTEX a.s., Vratimovská
69, Ostrava - Kunčičky

a

nesouhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby přeložky VN  a kabelové trasy veřejného osvětlení
na pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih

0699/18
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 458/9 zahrada, ZPF o výměře 88 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřením
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem užívání jako zahrádky,  na dobu určitou jeden rok

0700/18
41

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 485/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému
obvodu Ostrava - Jih, o výměře 3 x 7 m2, za účelem provozování sezónní letní zahrádky na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0701/18
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku  p.p.č. 243/13 ostatní plocha – zeleň, v k.ú.
Hrabůvka, ul. Stavbařů, o výměře  2 x 5 m2    ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřeného Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem přístavby lodžií k bytovému domu č.p.
700 na pozemku st.p.č. 711 zastavěná plocha a nádvoří, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0702/18
43

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku a nabytí budoucí stavby na pozemku v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Karpatská x Jugoslávská

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 100/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 12 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská x Jugoslávská, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a
užívání stavby přístupového chodníku k objektu občanské vybavenosti, na dobu neurčitou  s
tříměsíční výpovědní lhůtou

a

nesouhlasí

s nabytím budoucí stavby  přístupového chodníku k objektu občanské vybavenosti na pozemku
p.p.č. 100/5 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 12m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou do
vlastnictví Statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih

0703/18
44

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x
4 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
účelem vybudování lodžií

0704/18
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené
Městskému obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových) v cizím
vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 2630, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
2) pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/377 o výměře 9,25
m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova

0705/18
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň o výměře
15 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem užívání jako restaurační sezonní zahrádky

0706/18
47

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 783/1 ostatní plocha, zeleň a p.p.č.
950/82 ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Volgogradská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  za účelem užívání jako dvojzahrádky

0707/18
48

Nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání v obytných domech

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit  nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání, které se
nacházejí v obytných domech v majetku Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, v roce 2011 o míru inflace za rok 2010

0708/18
49

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- po paní J. Š., za pronájem bytu na ul. Pavlovova 1626/67, Ostrava-Zábřeh, ve výši 55 184
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 002 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb, ve výši 6 547 Kč za náklady řízení a ve výši 5 456 Kč za náklady na exekuční vyklizení
bytu,
- po panu J. R., za pronájem bytu na ul. Samoljovova 1765/17, Ostrava-Zábřeh, ve výši 17
111 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 320 Kč za náklady řízení a ve výši 5 919 Kč za
náklady na exekuční vyklizení bytu,
- po paní L. N., za pronájem bytu na ul. Markova 2942/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši 107 628
Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 7 281 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování
služeb  a ve výši 9 196 Kč za náklady řízení,
- po panu R. V., za pronájem bytu na ul. Smirnovova 1641/17, Ostrava-Zábřeh, ve výši 28
997 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 652 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z
vyúčtování služeb, ve výši 5 730 Kč za náklady řízení a ve výši 8 933 Kč za náklady na
exekuční vyklizení bytu,
- po panu M. G., za pronájem bytu na ul. M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina, ve výši 7 888,50 Kč

14 z 29



za náklady na exekuční vyklizení bytu, ve výši 31 210 Kč za náklady na opravu vyklizeného
bytu a ve výši 1 880 Kč za náklady řízení,
- po panu K. Ch., za pronájem bytu na ul. Gerasimovova 16/1788, Ostrava-Zábřeh, ve výši 26
011 Kč s příslušenstvím za "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

0709/18
50

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:
- po paní A. F., za pronájem bytu na ul. Prošinova 1594/1, Ostrava-Zábřeh, ve výši 2 291 Kč s
příslušenstvím za nájemné a ve výši 2 605 Kč za poplatek z prodlení,
- po panu M. K., za pronájem bytu na ul. Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh, ve výši 68 Kč s
příslušenstvím za část nájemného a ve výši 1 420 Kč za náklady řízení,
- po panu V. M., za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve  výši 1 533
Kč s příslušenstvím za část nájemného,
- po paní F. H., za pronájem bytu na ul. Stavbařů 701/16, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 3 526,50
Kč s příslušenstvím za "ušlé nájemné",
- po panu MUDr. V. M., za pronájem bytu na ul. Heritesova 406/8, Ostrava-Hrabůvka, ve výši
411 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
- po panu J. D., za pronájem bytu na ul. Provaznická 905/78, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1
022,63 Kč s příslušenstvím za část "ušlého nájemného", dle důvodové zprávy

0710/18
51

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 tisíc Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 31.03.2011

0711/18
52

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

I. neprominout poplatek z prodlení
- paní H. K., za byt č. 8, na ul. Samoljovova 21, Ostrava-Zábřeh, ve výši   1 899 Kč,
II. o prominutí poplatku z prodlení
- paní V. H., za byt č. 2, na ul. Averinova 6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 % z částky 6 079 Kč,
tj. 1 824 Kč, dle důvodové zprávy

0712/18
53

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Tylova 4, 1+3, standard, č. b. 56
Š. J., F. Formana 57
 
Svornosti 53, 1+2, standard, č. b. 11
J. D., Abramovova 4

rozhodla

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

II.

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

Letecká 11, 1+1, standard, č. b. 2
H. N., Horní 3

Rodimcevova 22, 1+2, standard, č. b. 6
V. L., J. Maluchy 10

Klegova 23, 1+1, standard, č. b. 46
P. M., Z. Bára 2

Abramovova 14, 1+2, standard, č. b. 8
U. J., Na Svobodě 212/26, Dobroslavice

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 33
D. O., J. Kotase 29

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 92
D. A., Krajní 122, Václavovice

rozhodla

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

0713/18
54

Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih – garáž na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh,  panu P. F., bytem
Zajcevova 465/2, Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a
nájemným ve výši 1.000 Kč vč.  DPH měsíčně

0714/18
55

Přičlenění jedné místnosti ze sousedního bytu v obytném domě Zlepšovatelů 566/34,
Ostrava - Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o přičlenění jedné místnosti ze sousedního bytu v obytném domě Zlepšovatelů 566/34,
Ostrava - Hrabůvka dle předloženého návrhu:

M. Š. byt č. 4, 1+1 na byt 1+2, standard, Zlepšovatelů 566/34, Ostrava - Hrabůvka

R. H. byt č. 3, 1+3 na byt 1+2, standard, Zlepšovatelů 566/34, Ostrava - Hrabůvka.

0715/18
56

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garážového stání č. 7 na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina, podanou
nájemkyní paní V. F., bytem Dr. Šavrdy 3021/9, Ostrava-Bělský Les

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 7 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

0716/18
57

Umístění technologického zařízení pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů

Rada městského obvodu

rozhodla

a) o pronájmu části střechy obytného domu Mňukova 24/3022, Ostrava-Zábřeh s výší
nájemného 179 000,- Kč/rok
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b) o pronájmu části střechy obytného domu Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice s výší
nájemného 97 000,- Kč/rok
c)o pronájmu části střechy obytného domu Patrice Lumumby 3/2596, Ostrava-Zábřeh s výší
nájemného  80 500,- Kč/rok

společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, k umístění
anténního systému a technologické stanice pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů
na dobu 5 let.

0717/18
58

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

O. P., Jubilejní 34, č. b. 1
O. M., Jubilejní 45, č. b. 3
H. R. a D. H.,  Jubilejní 47, č. b. 1
S. P.,  Edisonova 11, č. b. 3
Š. D., Slezská 11, č. b. 4
S. P., Zlepšovatelů 10, č. b. 5
D. A., Zlepšovatelů 50, č. b. 5
K. V., Zlepšovatelů 64, č. b. 1
T. R., Zlepšovatelů 64, č. b. 5
L. G., Dr. Šavrdy 10, č. b. 3
K.V., Dr. Šavrdy 9, č. b. 13
K. H., Dr. Šavrdy 19, č. b. 10
K. L., Čujkovova 29, č. b. 7
L. Z., Čujkovova 29, č. b. 26
D. N., Čujkovova 29, č. b. 84
H. J., Mňukova 24, č. b. 51
M. O., Františka Formana 47, č. b. 1
Š. R., Svornosti 41, č. b. 11
M. D. a M. L., Svornosti 47, č. b. 11
B. Š., Patrice Lumumby 24, č. b. 11
L. M., Výškovická 151, č. b. 35
G. S., Výškovická 153, č. b. 26
S. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 47
Z. R., Bohumíra Četyny 2, č. b. 68
W. M. a W. M., Bedřicha Václavka 1, č. b. 15
Š. V., Jana Škody 1, č. b. 10
M. J., Jana Škody 7, č. b. 23
B. M.. Vlasty Vlasákové 15, č. b. 22
J. L., Břenkova 7, č. b. 14
Z. D., Čujkovova 32. č. b. 29
U. P., Čujkovova 32, č. b. 36
V. R., Čujkovova 32, č. b. 62
P. S., Horymírova 4, č. b. 27
G.D., Horymírova 14, č. b. 19
P. N., Horymírova 14, č. b. 76
F. Š. a M. F., Markova 16, č. b. 8
P. E., Pavlovova 71, č. b. 31
A. Š., Petruškova 16, č. b. 7
S. J., Rodimcevova 16, č. b. 1
T. P., Tarnavova 8, č. b. 27
O. M., U Studia 1, č. b. 7
U. J. a U. L., Volgogradská 26, č. b. 6
P. M., Volgogradská 139, č. b. 10

II.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 6 měsíců, dle důvodové zprávy

K. D., Jugoslávská 20, č. b. 12

III.

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

Ing. J. H., B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les

0718/18
59

Uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu
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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. 3 - F. M., Dvouletky 41
místnost č. 7 - M, T,, Čujkovova 23
místnost č. 8 - K.M., V. Jiřikovského 24
místnost č. 11 - K. J., Chrjukinova 7
místnost č. 13 - D. M., Letecká 12
místnost č. 4 - M. Z., Abramovova 16

2) v ubytovně na ul. Hasičská 366/3,  Ostrava-Hrabůvka

místnost č. 10 - K. M., Pavlovova 69
místnost č. 11 - S. R., L. Podéště 1856/38, Ostrava-Poruba
místnost č. 13 - M. P., Vaňkova 52
místnost č. 14 - B. P., Veverkova 1
místnost č. 15 - Č. J., J. Maluchy 85

0719/18
60

Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

H. S., Zlepšovatelů 26 a Hrušková Věra, nar. 07.02.1967, Zlepšovatelů 26, č. b. 6

II.

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 JUDr. M. K., dle důvodové zprávy

Ch. M., Jubilejní 30, č. b. 2

III.

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

L. S., U Studia 1 a L. Z., U Studia 1, č. b. 27

0720/18
61

Zpětvzetí výpovědi z nájmu garážového stání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

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

zrušuje

část usnesení č. 0366/10 ze dne 3.3.2011 o zveřejnění záměru na pronájem  garážového stání
č. 2 v obytném domě na ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina

0721/18
62

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy  k nájmu (společnému nájmu) bytu, dle důvodové zprávy

P. J. a D. J., Jiskřiček 1, Ostrava-Zábřeh
Jiskřiček 1, 1+2, standard, č. b. 6
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M. N., Lumírova 7, Ostrava-Výškovice
Lumírova 7, 1+3, standard, č. b. 47

0722/18
63

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
V. P.,
Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh

J. R.
Lomená 1, Ostrava-Mariánské Hory

2)
M. O.
Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh

K. H.
U Studia 1, Ostrava-Zábřeh

3)
D. K.
Tarnavova 6, Ostrava-Zábřeh

A. R.
Petruškova 16, Ostrava-Zábřeh

revokuje

I.
část usnesení č. 440/11 ze dne 17.03.2011 dle důvodové zprávy, ve znění:

"nesouhlasí s výměnou bytů

S. Š.
Václava Košaře 5, Ostrava-Dubina

V. H.
Sládkova 23, Ostrava-Moravská Ostrava"

II.
část usnesení č. 573/14 ze dne 14.04.2011 dle důvodové zprávy, ve znění:

"nesouhlasí s výměnou bytů

J. D.
Výškovická 157, Ostrava-Výškovice

R. H.
Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh"

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
S. Š.
Václava Košaře 5, Ostrava-Dubina

V. H.
Sládkova 23, Ostrava-Moravská Ostrava

2)
J. D.
Výškovická 157, Ostrava-Výškovice

R. H.
Karpatská 20, Ostrava-Zábřeh

19 z 29



0723/18
64

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení projektové přípravy a podání žádosti na získání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání.

pověřuje

starostu Městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karla Sibinského jmenováním projektového
týmu v tomto složení:
Ing. Sylva Sládečková (oddělení školství a kultury), manažer projektu
Ing. Roman Jirsa (referát ekonomického rozvoje), člen projektového týmu

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

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

Termín: 24.6.2011

0724/18
65

Zvyšování manažerských kompetencí

Rada městského obvodu

schvaluje

zahájení projektové přípravy a podání žádosti na získání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na akci
Zvyšování manažerských kompetencí.

pověřuje

starostu Městského obvodu Ostrava - Jih Mgr. Karla Sibinského jmenováním projektového
týmu v tomto složení:
Ing. Sylva Sládečková (oddělení školství a kultury), manažer projektu
Ing. Roman Jirsa (referát ekonomického rozvoje), člen projektového týmu

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

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

Termín: 31.5.2011

0725/18
66P

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 sociálního zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav.
B, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 32.11 k provedení
stavebních prací "Oprava sociálního zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B, Ostrava-Hrabůvka,
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 doplněním

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
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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 32.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 30.6.2011

0726/18
67P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Komplexní zateplení domu V. Košaře 5

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 17.11 na provedení stavebních prací "Komplexní
zateplení domu V. Košaře 5" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro
uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského
obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v
platném znění

jmenuje

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 17.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.8.2011

0727/18
68P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče Stavby-Okna-Doležal, s.r.o. se sídlem Podlesní 1827, 735 41  Petřvald u Karviné, IČ:
26830272, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 29.11 k provedení stavebních prací "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18,
Ostrava-Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem MEROPS spol. s r.o. se sídlem Strojnická 374, 735 62  Český Těšín,
IČ: 25394282, za nabídkovou cenu:
Kč 1.836.009,00 bez DPH,
tj. Kč 2.203.211,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem THERM, spol. s r.o. se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 42766991, za nabídkovou cenu:
Kč 1.874.326,00 bez DPH,
tj. Kč 2.249.191,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 3.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Výměna oken na MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh" a předat jej
k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 10.6.2011

0728/18
69P

Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - "Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 3, TexColor Ostrava, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Na mlýnici 33/1A,
PSČ 702 00 , IČ  48394106
uchazeče č. 5  Stavby COMPLET Technologic s.r.o. , se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Na
Jánské 1869/56, PSČ 710 00, IČ 28627156  
uchazeče č. 6 Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Výškovická
38, IČ  00031488
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
 VZ 07.11 na stavební práce  "Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14, Ostrava-Hrabůvka"  o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal
nabídku pořad. č. 2 HOCHTIEF CZ a. s.   se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
 divize Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25385747   za
nabídkovou cenu
4 764 947 Kč bez DPH,
5 241 442 Kč včetně DPH

jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 4  O.K.D.C.
mont s.r.o.   se sídlem Ostrava, Jih, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, IČ  25385747   za
nabídkovou cenu
4 975 827 Kč bez DPH,
5 473 410 Kč včetně DPH

a jako s třetím uchazečem v pořadí s uchazečem č. 1. CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.,  se
Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00,  IČ 25357603  za nabídkovou cenu
5 253 445,78 Kč  bez DPH  
5 778 790,38 Kč cena včetně DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14, Ostrava-Hrabůvka"
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Termín: 1.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Rekonstrukce domů Jubilejní 10-12-14,
Ostrava-Hrabůvka", za cenu bez DPH 4 764 947 Kč, cena včetně DPH 5 241 442 Kč a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 20.6.2011

0729/18
70P

Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - "GO fasády a střechy vč. výměny výplní a izolace proti zemní
vlhkosti, Závodní 330/49 A+B, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 1 Ing. Miroslav Pytel MIROP, s místem podnikání Slavníkovců 4780/13a, Ostrava
9, PSČ 709 00, IČ 18110592
uchazeče č. 2 SV UNIPS  s.r.o.,  se sídlem, Ostrava, Svinov, Bílovecká 106, PSČ 721 00,  IČ
48391204
uchazeče č. 5 TexColor Ostrava, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Na mlýnici 33/1A, PSČ
702 00 , IČ  48394106
uchazeče č. 7 Stavby COMPLET Technologic s.r.o. , se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Na
Jánské 1869/56, PSČ 710 00, IČ 28627156
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
 VZ 08.11 na stavební práce  "GO fasády a střechy vč. výměny výplní a izolace proti zemní
vlhkosti, Závodní 330/49 A+B, Ostrava-Hrabůvka"   o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 8 Stavos
Stavba,  a.s., se sídlem  Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 25, IČ 44739494  za nabídkovou cenu
4 558 943 Kč bez DPH,
5 014 837 Kč včetně DPH

jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 6  O.K.D.C.
mont s.r.o.   se sídlem Ostrava, Jih, Pavlovova 3059/40, PSČ 700 30, IČ  25385747   za
nabídkovou cenu
4 987 877 Kč bez DPH,
5 486 665 Kč včetně DPH

a jako s třetím uchazečem v pořadí s uchazečem č. 3. INTOZA  s.r.o., se sídlem Nemocniční
 2902/13, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00,  IČ 25873261  za nabídkovou cenu
5 211 202 Kč  bez DPH  
5 732 322 Kč cena včetně DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky "GO
fasády a střechy vč. výměny výplní a izolace proti zemní vlhkosti, Závodní 330/49 A+B,
Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 1.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "GO fasády a střechy vč. výměny výplní a
izolace proti zemní vlhkosti, Závodní 330/49 A+B, Ostrava-Hrabůvka" , za cenu bez DPH 4 558
943 Kč, cena včetně DPH 5 014 837Kč a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava-Jih

Termín: 20.6.2011

0730/18
71P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 62

Rada městského obvodu

vylučuje
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- uchazeče Sdružení  složeného z FENSTAV STAVBY a.s. se sídlem Paskovská 98/47, 720 00
 Ostrava-Hrabová, IČ: 28610938 a z Hrušecká stavební spol. s.r.o. se sídlem U zbrojnice 568,
691 56  Hrušky, IČ: 25585142 (nabídka pořad.č. 6)
- uchazeče O.K.D.C. mont s.r.o. se sídlem Pavlovova 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ:
25385747 (nabídka pořad. č. 10) a
- uchazeče BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem Družstevní 2288, 738 01  Frýdek-Místek, IČ:
26807947 (nabídka pořad. č. 13)
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
05.11 na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v
Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 62" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

- HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, divize Morava, Sokolská tř.
2800/99, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 46678468, za nabídkovou cenu:

Kč 11.512.610,00 bez DPH
tj. Kč 12.663.871,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem RESA - Sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. se sídlem
Šalounova 778/18, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 25837982, za nabídkovou cenu:

Kč 11.697.115,00 bez DPH
tj. Kč 12.866.826,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem FATRA - Stavební a obchodní společnost, sopl. s r.o. se
sídlem Školní 863, 735 14  Orlová-Lutyně, IČ: 25396293, za nabídkovou cenu:

Kč 11.426.007,90 bez DPH
tj. Kč 12.568.608,70 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 05.11

Termín: 31.7.2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní
62"

Termín: 23.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní
62" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30.6.2011

0731/18
72P

Výběr nejvhodnější nabídky (otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) - Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 64

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče Bytostav Poruba a. s. se sídlem Dělnická 382, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ:
45192464 (nabídka pořad. č. 3)
- uchazeče HOCHTIEF CZ a. s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5, divize Morava,
Sokolská tř. 2800/99, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 46678468 (nabídka pořad.č. 8)
- uchazeče DEC-PLAST Trade s.r.o. se sídlem Mistecká 286, 742 58  Příbor, IČ: 26874130
(nabídka pořad.č. 13) a
- uchazeče O.K.D.C. mont s.r.o. se sídlem Pavlovova 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ:
25385747 (nabídka pořad.č. 14)
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění tohoto přínosu
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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
11.11 na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v
Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní 64" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

- Stavby COMPLET Technologic s.r.o. se sídlem Na Jánské 1869/56, 710 00  Slezská Ostrava,
IČ: 28627156, za nabídkovou cenu:

Kč 10.900.424,00 bez DPH
tj. Kč 11.990.467,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem RESA - Sanace a rekonstrukce, spol. s r.o. se sídlem
Šalounova 778/18, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 25837982, za nabídkovou cenu:

Kč 11.567.034,00 bez DPH
tj. Kč 12.723.737,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s. se sídlem Mitušova 25, 700 30
 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:

Kč 11.995.742,00 bez DPH
tj. Kč 13.195.316,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 11.11

Termín: 31.7.2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní
64"

Termín: 23.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. etapa, dům Jubilejní
64" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30.6.2011

0732/18
74P

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 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové
organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6,
příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 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

0733/18
75P

Zrušení VZ, podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ
Šeříková 33, O.-Výškovice, p.o."

Rada městského obvodu

vylučuje
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- uchazeče MERKOSTAV s.r.o. se sídlem Husarova 57, 700 30  Ostrava-Výškovice, IČ:
25853325
- uchazeče Ján Meliš MERI s místem podnikání Halasova 3, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ:
60316861
- uchazeče Lumír Hanzelka s místem podnikání Dolní 70, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ:
46546677
- uchazeče Pavel Semanco SE-MO s místem podnikání Rybářská 2058/8, 709 00  Ostrava-
Mariánské Hory, IČ: 12130125,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu s doplněním

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 30.11 k provedení stavebních prací "Výměna
ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice, příspěvková organizace", neboť
byli z účasti vyloučeni všichni uchazeči

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 35.11 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

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. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

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

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu VZ 30.11 a VZ
35.11 a předložil zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u VZ 35.11

Termín: 30.6.2011

0734/18
76P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „Vytvoření Pasportu dopravního značení pro GIS Úřadu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 31.11 na
 „Vytvoření Pasportu dopravního značení pro GIS Úřadu Ostrava-Jih“ dle § 18 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a oddílu B. části II. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jim zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů, zájemcům uvedeným v předloženém  přínosu
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jmenuje

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

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

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 31.11

Termín: 30.6.2011

0735/18
77P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle oddílu B části II. Zásad) - “
“Oprava komunikace ul. Provaznické, SO 01““

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 3 HV MONT, s.r.o. se sídlem  Ostrava, Kunčičky, Holvekova 653, PSČ 718 00, IČ
64619648
uchazeče č. 5 STASPO, spol. s r.o se sídlem, Ostrava, Radvanice, Těšínská 254, PSČ 716 00,
IČ 41035704
a   uchazeče č. 2 Jan Vrbický, s místem podnikání 74716 Hať, Lipová 668/27, IČ  40359972, z
důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení  nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 33.11 na stavební práce  “Oprava komunikace ul. Provaznické, SO 01“ o
výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným  uchazečem č.4
Ing. Josef Bučko , s místem  podnikání 74282 Jistebník 129 ,  IČ 42036160    za cenu nejvýše
přípustnou:
2 677 509,20  Kč bez DPH,
3 213 011,04  Kč  vč. DPH
a
jako druhým v pořadí s uchazečem č. 1
STAVEX Ostrava, s.r.o., se sídlem Ostrava, Svinov, Opavská 308, PSČ 721 00,  IČ 25883666
za cenu nejvýše přípustnou:
2 714 551,46   Kč bez DPH,
3 257 461,75   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 “Oprava komunikace ul. Provaznické, SO 01“

Termín: 27.5.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “Oprava
komunikace ul. Provaznické, SO 01“ tak, aby cena díla dle bodu III. Smlouvy o dílo činila bez
DPH 2 677 509,20 Kč, cena včetně 3 213 011,04 Kč a předat jej k podpisu starostovi
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Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 31.5.2011

0736/18
78

Stanovisko k umístění zařízení CLS interaktivní loterní systém

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s umístěním zařízení CLS interaktivní loterní systém

0737/18
79

Zrušení nadlimitní VŘ - "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba"

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 79P, týkající se zrušení nadlimitní VŘ - "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba", z
jednání 18. schůze rady městského obvodu

0738/18
OR

Odvolání a jmenování člena bytové komise

Rada městského obvodu

odvolává

Ing. Martu Szücsovou z členství v bytové komisi s účinností od 12. 5. 2011

jmenuje

p. Jiřího Pannu členem bytové komise s účinností od 13. 5. 2011

0739/18
OR

Odvolání člena ekonomické komise

Rada městského obvodu

odvolává

na vlastní žádost Ing. Františka Pospíšila z členství v ekonomické komisi s účinností od 12. 5.
2011
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

73P
Rozhodnutí o připadnutí složené jistoty od uchazeče JANKOSTAV s.r.o. (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

rozhodla

o připadnutí jistoty ve výši Kč 150.000,-- zadavateli v souladu s ust. § 67 odst. 7 zákona č.
137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodu, že uchazeč JANKOSTAV
s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 25855581, písemně zrušil
svou nabídku odstoupením od soutěže z kapacitních důvodů

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky VZ 10.11 vyplývající z
bodu usnesení

Termín: 31.5.2011

Tiskové opravy

TO
Tisková oprava k usnesení č. 0641/16 ze dne 28.4.2011

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 10 446 789,10 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.
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