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Městského obvodu
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Přehled usnesení 19. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 26.5.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0740/19 1. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2011 ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0741/19 2. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0742/19 3. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0743/19 4. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0744/19 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0745/19 6. Návrh rozpočtového opatření č. 5 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0746/19 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0747/19 8. Návrh rozpočtového opatření č. 7 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0748/19 9. Náhrada škody ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0749/19 10. Stanovisko k umístění zařízení CLS interaktivní loterní systém ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0750/19 11. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0751/19 12. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0752/19 13. Udělení výjimky pro povolení vyhrazeného parkování Ing. Haně Ježkové ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0753/19 14. Obměna vozového parku MOb Ostrava-Jih ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0754/19 15. Návrh termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu na II. pol. roku 2011 (
Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0755/19 16. Odpisy pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0756/19 17. Odpisy pohledávek ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0757/19 18. Doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.
Košaře 6, příspěvkové organizace ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0758/19 19. Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0759/19 20. Postoupení pohledávky ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0760/19 21. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0761/19 22. Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci zřízenou Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0762/19 23. Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště školní jídelny - výdejny mateřské školy
Výškovická 120A ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0763/19 24. Cena za mandátní činnost mandatářů a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2011 (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0764/19 25. Pronájem bytu výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0765/19 26. Smluvní nájemné za pronájem bytů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0766/19 27. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0767/19 28. Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0768/19 29. Zvýšení nájemného v bytech zvláštního určení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0769/19 30. Jednostranný zápočet závazků a pohledávek ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0770/19 31. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0771/19 32. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0772/19 33. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0773/19 34. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0774/19 35. Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul. Klegova
č. or. 21 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0775/19 36. Snížení nájemného a úprava nájemní smlouvy u společnosti KIMEX NOVA s.r.o. ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0776/19 37. Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu G-Centra u Cajimani s.r.o. (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0777/19 38. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Hrabůvka, ul. Dvouletky ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0778/19 39. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Písečná ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0779/19 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0780/19 41. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti a v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách - doplnění
usnesení č. 5789/110 ze dne 26.08.2010 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0781/19 42. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
V Zálomu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0782/19 43. Stanovisko k pronájmu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0783/19 44. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0784/19 45. Ukončení pronájmu, zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná, prominutí pohledávky ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0785/19 46. Vzdání se práva a prominutí pohledávky ZO ČZS Kačinec ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0786/19 47. Zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabová, lokalita ulic
Kaminského a J. Maluchy ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0787/19 48. Zveřejnění záměru na prodej pozemků, variantní řešení - k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J.
Matuška, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0788/19 49. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0789/19 50. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0790/19 51. Zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemků, souhlas se vstupem, umístěním a realizací
stavby a zřízení věcného břemene a stanovisko k pronájmu nesvěřeného pozemku v k.ú.
Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0791/19 52. Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové
organizace o bezplatné využití sportovní haly Dubina ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0792/19 53P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Přístavba školních dílen a učebny botaniky, ZŠ F.Formana, Ostrava-Dubina“ ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0793/19 54P. Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - „Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 34, 36, 38, 40;
Ostrava–Hrabůvka“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek
)

0794/19 55P. Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15,
O.-Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek )
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0795/19 56P. Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken v domě V. Vlasákové
2, 4, 6 ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0796/19 57P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - "GO rozvodů vodoinst. vč. odpadů a montáže vodoměrů SV,
vyzdění byt. jader v byt. domě P. Lumumby 2,4,6 v O.-Zábřehu" ( Ing. Bc. Dana Čechalová ,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0797/19 58P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů 13,
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek )

0798/19 59P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - "Oprava zahradních teras MŠ Volgogradská 4, Ostrava-Zábřeh,
příspěvková organizace" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek )

0799/19 60P. 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) - "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A.
Kučery, Ostrava-Hrabůvka" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek )

0800/19 61P. Zrušení ZŘ ( otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - „Ekotermo – Ostrava Jih“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek )

0801/19 62P. Zrušení nadlimitní VŘ - "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" ( Ing. Bc. Dana Čechalová ,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0740/19
1

 Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - březen 2011

Rada městského obvodu

projednala

plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih  za období leden - březen 2011

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih vzít předložený materiál na vědomí

0741/19
2

 Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 144 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření za rok
2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, UZ 11 o 144 tis. Kč

0742/19
3

 Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 500 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření za rok
2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6121, UZ 11 o 500 tis. Kč

0743/19
4

 Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2321 o 110 tis. Kč
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- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, ORG 347 o 69 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 347 o 41 tis. Kč

0744/19
5

 Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5169 o 2 400 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 2 400 tis. Kč

0745/19
6

 Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3421, pol. 2321 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3421, pol. 5169 o 200 tis. Kč

0746/19
7

 Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5222 o 15 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4351, pol. 5223 o 15 tis. Kč

0747/19
8

 Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují přijaté transfery na pol. 4223, UZ 38588505 o 3 918 tis. Kč
- zvyšují přijaté transfery na pol. 4223, UZ 38188501 o 346 tis. Kč

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 8713, UZ 8224 o 3 167 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 8713, UZ 8223 o 1 097 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0748/19
9

 Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených.

0749/19
10

 Stanovisko k umístění zařízení CLS interaktivní loterní systém

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s umístěním zařízení CLS interaktivní loterní systém

0750/19
11

 Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu
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rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 21
J. Ž., P. Lumumby 3, Ostrava-Zábřeh

0751/19
12

 Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou v Ostravě-
Hrabůvce na ulici Odborářská a na ulici Horní 29 na dobu určitou 12 měsíců dle důvodové
zprávy

Horní 29, 0 + 2, I. kat., č. b. 18
M. J., bytem Kubalova 5, Ostrava-Zábřeh

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 2
S. L., bytem Horní 29, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 21
K. J., bytem Fr. Formana 19, Ostrava-Dubina

bere na vědomí

odstoupení paní D. L., bytem Plavecká 16, Ostrava-Hrabůvka od uzavření nájemní smlouvy
o pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na ulici Odborářská 70 v Ostravě-
Hrabůvce dle důvodové zprávy

0752/19
13

 Udělení výjimky pro povolení vyhrazeného parkování Ing. H. J.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost Ing. H. J.

a

souhlasí

s udělením výjimky pro povolení vyhrazeného parkování Ing. H. J.

0753/19
14

 Obměna vozového parku MOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o pořízení dvou nových osobních vozidel a dvou nových užitkových vozidel dle důvodové
zprávy

0754/19
15

 Návrh termínů schůzí rady a zasedání zastupitelstva městského obvodu na II. pol. roku
2011

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na II. pololetí  2011 takto:

schůze rady:
schůze dne        14. 7. 2011
schůze dne          4. 8. 2011
schůze dne        25. 8. 2011
schůze dne          8. 9. 2011
schůze dne        22. 9. 2011
schůze dne        6. 10. 2011
schůze dne      20. 10. 2011

6 z 25



schůze dne        3. 11. 2011
schůze dne      24. 11. 2011
schůze dne        1. 12. 2011

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne        15. 9. 2011
zasedání dne        8. 12. 2011

0755/19
16

 Odpisy pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

o odpisu pohledávek za:

- L. A., z titulu nezaplaceného nájemného za kryté stání  ve zbylé výši 6.500,-- Kč a
nákladů řízení ve výši 1.100,-- Kč

- K. J., z titulu náhrady škody na majetku Statutárního města ve správě ÚMOb Ostrava-Jih
ve zbylé výši 732,-- Kč a nákladů řízení ve výši 300,-- Kč

- Ž. T., z titulu nezaplaceného nájemného za pronájem krytého garážového stání  ve výši
3.950,-- Kč a nákladů řízení ve výši 1.500,-- Kč

- D. N., z titulu nezaplaceného školkovného a stravného ve výši 1.600,-- Kč a nákladů
řízení ve výši 600,-- Kč

- Š. L., z titulu nezaplaceného  chráněného bydlení ve výši 1.418,-- Kč a nákladů řízení ve
výši 600,-- Kč

- M. S., z titulu nezaplaceného chráněného bydlení ve výši 3.237,-- Kč  a nákladů řízení ve
výši 900,-- Kč

- T.CZECH, spol. s r.o, z titulu nezaplacení nájemného ve zbylé výši 2.383,50 Kč

dle důvodové zprávy

0756/19
17

 Odpisy pohledávek

Rada městského obvodu

souhlasí

s odpisem pohledávek za:

- Sportcentrum neslyšících Ostrava  z titulu nezaplacení služeb spojených s nájmem ve
zbývající výši 100.475,39 Kč a nákladů řízení ve výši 10.340,-- Kč

- Soukromá vyšší odborná škola obchodně právní, s.r.o. z titulu nezaplacení faktur za
poskytované služby ve zbývající výši 99.493,83 Kč

doporučuje

rozhodnout Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih o odepsání pohledávek za:

- Sportcentrum neslyšících Ostrava  z titulu nezaplacení služeb spojených s nájmem ve
zbývající výši 100.475,39 Kč a nákladů řízení ve výši 10.340,-- Kč

- Soukromá vyšší odborná škola obchodně právní, s.r.o. z titulu nezaplacení faktur za
poskytované služby ve zbývající výši 99.493,83 Kč

dle důvodové zprávy

0757/19
18

 Doplnění a úplné znění zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,
V. Košaře 6, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s doplněním a úplným zněním zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy
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doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit doplnění a úplné znění zřizovací
listiny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové
organizace dle důvodové zprávy.

0758/19
19

 Odvod finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

Rada městského obvodu

ukládá

ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové
organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu této organizace ve výši 500 tis.
Kč na účet zřizovatele dle důvodové zprávy.

0759/19
20

 Postoupení pohledávky

Rada městského obvodu

souhlasí

s postoupením pohledávky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace zřizovateli v celkové výši Kč 21 400,- Kč dle důvodové zprávy.

doporučuje

rozhodnout Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih o postoupení pohledávky
zřizovateli.

0760/19
21

 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 1 600,- Kč VIDEO přehrávač LG od firmy Kotva Computers Ostrava
pro děti MŠ

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 50,- Kč kniha do školní knihovny od TV Products CZ, Praha

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 4 068,- Kč florbalové hole od Občanského sdružení pro volný čas v
Ostravě

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 20 000,- Kč od SILASFALT Ostrava-Kunčice pro vzdělávání a zlepšení
zdraví dětí MŠ Srbská.

0761/19
22

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

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 50 000,- Kč od ArcelorMittal a.s. Ostrava-Kunčice na projekt "Zahrada
je pro děti" pro děti MŠ Srbská.

0762/19
23

 Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B,
příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště školní jídelny - výdejny mateřské školy
Výškovická 120A

Rada městského obvodu
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souhlasí

s navýšením kapacity stravovaných osob na odloučeném pracovišti školní jídelny - výdejny
mateřské školy Výškovická 120A v Ostravě -Zábřehu  Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2011.

0763/19
24

 Cena za mandátní činnost mandatářů a limit příspěvku na správu p.o. MSOJ pro rok 2011

Rada městského obvodu

rozhodla

nezvýšit cenu za mandátní činnost mandatářů ve výši 167,- Kč/spravovanou
jednotku/měsíc vč. platné sazby DPH  a  limit příspěvku na správu pro příspěvkovou
organizaci Majetková správa Ostrava-Jih ve výši 163,- Kč/spravovanou jednotku/měsíc v
roce 2011 o míru inflace za rok 2010

0764/19
25

 Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

M. Fialy 1, 1+3, standard, č. b. 25
V. J., Dr. Šavrdy 9

V. Jiřikovského 27, 1+4, standard, č. b. 2
P. R., Z. Bára 4

Tarnavova 8, 1+3, standard, č. b. 27
K. N., Srbská 15

B. Četyny 2, 1+1, standard, č. b. 79
M. V., Zelená 43/3026, Moravská Ostrava

Tylova 4, 0+2, standard, č. b. 37
D. L., Tylova 4 a D. Š., Mírové nám. 1, Ostrava-Vítkovice

Závodní 49, 0+1, standard, č. b. 5
M. R., Mjr. Nováka 31

Jugoslávská 20, 0+2, standard, č. b. 22
B. J., P. Lumumby 86

Petruškova 16, 1+3, standard, č. b. 51
N. K., Dr. Martínka 36

Volgogradská 137, 1+2, standard, č. b. 4
B. M., Jedličkova 8

Jugoslávská 20, 1+2, standard, č. b. 2
S. M., U Prodejny 13

P. Lumumby 2, 1+2, standard, č. b. 7
H. L., J Matuška 7

Zlepšovatelů 14, 1+2, standard, č. b.  3
M. V., Volgogradská 109A

rozhodla

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

II.

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

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 28
H. M., U Studia 1
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V. Vlasákové 2, 1+3, standard, č. b. 9
K. J. V., Markova 23 a K. D. V., Markova 23

rozhodla

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

rozhodla

přednostně nepronajmout byt s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy

V. Košaře 3, 1+3, standard, č. b. 6
L. K., Zelená 87/2521, Ostrava-Mariánské Hory

0765/19
26

 Smluvní nájemné za pronájem bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

zvýšit nájemné za pronájem bytů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených
Městskému obvodu Ostrava-Jih nájemcům s nájemní smlouvou na smluvní nájemné o míru
inflace za rok 2010, tj. o 1,5 % s účinností od 1.7.2011 do 30.6.2012 v rozsahu dle
důvodové zprávy

0766/19
27

 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

R. L., Vlasty Vlasákové 2, č. b. 16
R. Z. a R. V., Vlasty Vlasákové 17, č. b. 23
J. D., Výškovická 151, č. b. 32
Ch. P. a Ch. H., Plzeňská 8, č. b. 23
K. M., Plzeňská 8, č. b. 32
H. M., Jubilejní 5, č. b. 4
K. K., Čujkovova 29, č. b. 69
G. J., Čujkovova 29, č. b. 96
M. M., Oráčova 1, č. b. 34
B. J., Oračova 1, č. b. 48
P. Y., Edisonova 84, č. b. 1
S. V., Odborářská 72, č. b. 14
P. M., Zlepšovatelů 30, č. b. 2
V. V. a V. K., Františka Formana 28, č. b. 19
P. L., Mňukova 24, č. b. 35
T. B., Plzeňská 10, č. b. 67
Š. H., Jubilejní 3, č. b. 1
N. P., Jubilejní 30, č. b. 4
K. Z., Jubilejní 49, č. b. 1
J. L., Jubilejní 50, č. b. 2
M. S., Jubilejní 63, č. b. 4
R. G., Letecká 21, č. b. 1
V. L., Velflíkova 4, č. b. 3
P. P., Průkopnická 4, č. b. 6
K. J., Jižní 9, č. b. 10
R. Z., Jiskřiček 1, č. b. 4
Š.R., Jiskřiček 8, č. b. 8
H. J. a H. J., Svornosti 9, č. b. 4
V. J., Patrice Lumumby 3, č. b. 17
T. M., Patrice Lumumby 3, č. b. 34
K. M., Abramovova 20, č. b. 2
B. M., Břenkova 7, č. b. 67
S. Z., Horymírova 4, č. b. 79
Ř. K. a Ř. L., Markova 14, č. b. 10
P. P., Petruškova 16, č. b. 43
H. P., U Studia 3, č. b. 35
Š. P., Volgogradská 24, č. b. 9
J. D., Volgogradská 74, č. b. 14
L. B., Volgogradská 90, č. b. 9
H. M. a H.E., Volgogradská 165, č. b. 1
B. E., Čujkovova 32, č. b. 66
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D. L., Čujkovova 32, č. b. 85
J. B., Průkopnická 3, č. b. 10

trvá

I.
na usnesení č. 112/3 ze dne 09.12.2010, kterým rozhodla o neuzavření smlouvy k nájmu
bytu č. 3 s panem M. P., Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy

II.
na vyklizení a předání bytu č. 3 na ul. Čujkovova 32 v Ostravě-Zábřehu, dle důvodové
zprávy

0767/19
28

 Zajištění přístřeší, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

L. L., Horymírova 4
C. J., Svornosti 14

II.

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

1) Yvetě Dvořákové

Averinova 2, č. b. 1
B. R., Averinova 2 a B. L., Na výspě 2

1) JUDr. M. K.

Velflíkova 1, č. b. 5
H. M., Velflíkova 1

Čujkovova 31, č. b. 36
N. K., Čujkovova 31

0768/19
29

 Zvýšení nájemného v bytech zvláštního určení

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností od 1.7.2011 u pronájmu bytů zvláštního určení  ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih
1) o zvýšení nájemného o míru inflace za rok 2010, tj. o 1,5 %
2) o nájemném ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy bytu u nově uzavíraných nájemních
smluv dle důvodové zprávy

schvaluje

s účinností od 1.7.2011 změnu vzorového znění nájemní smlouvy uzavírané na pronájem
bytů zvláštního určení u doložky o zvýšení nájemného v rozsahu dle důvodové zprávy

0769/19
30

 Jednostranný zápočet závazků a pohledávek

Rada městského obvodu

rozhodla

- o  jednostranném započtení  závazků a pohledávek Městského obvodu Ostrava-Jih  oproti
závazkům a pohledávkám p. O. J., ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

- o vzdání se práva a prominutí pohledávky pí O. J., ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka ve výši
1.376,- Kč
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0770/19
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku  p.p.č. 243/19 ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ul.
Jubilejní, o výměře  2 x 4 m2,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem přístavby lodžií k bytovému domu Jubilejní
620/97,  pro Společenství pro dům Jubilejní 620/97, se sídlem Jubilejní 620/97, 730 00
 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 26842378, za cenu 120,- Kč/m2/rok , na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0771/19
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o  pronájmu části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ul.
Oráčova, o výměře  12 m2  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacího místa , na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, panu R. K.,
bytem Oráčova 5a, Ostrava - Hrabůvka

0772/19
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 97 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, paní I. Z., bytem Prokešovo nám. 8, Ostrava – Moravská Ostrava, za
účelem užívání zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou

0773/19
34

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku  p.p.č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2  v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova, panu F. K., bytem Alejnikovova 9, Ostrava – Zábřeh,
za účelem zřízení a užívání parkovacího stání s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0774/19
35

 Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem na zast. poz. č. pop. 1440, ul.
Klegova č. or. 21

Rada městského obvodu

souhlasí

s budoucím úplatným převodem 1 bytové jednotky spolu s příslušným podílem na
zastavěném pozemku a společných částech domu č. pop. 1440, ulice Klegova č. or. 21 s
parc. č. st. 1182 zastavěná plocha o výměře 269 m2 v kat. území Hrabůvka, část obce
Hrabůvka, budoucímu kupujícímu bytu, dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, v rozsahu
a za kupní cenu dle důvodové zprávy takto:

budoucí kupující:
pí. J. M.,
bytem Lepařova 731/20, 712 00  Ostrava-12

Klegova 21
jednotka číslo: 1440/10
podíl na spol. část. a poz.: 5022/235999
cena podílu pozemku: 4.579,00 Kč
kup. cena b.j.: 278.956,00 Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podle zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění,
o budoucím úplatném převodu bytové jednotky s podílem na zastavěném pozemku dle zák.
č. 72/1994 Sb.

12 z 25



0775/19
36

 Snížení nájemného a úprava nájemní smlouvy u společnosti KIMEX NOVA s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

1) nesnížit nájemci společnosti KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Mitrovická 37, Paskov,
nájemné za pronájem nebytových prostor ve 2. NP budovy na ulici Horní 55/1492 v
Ostravě-Hrabůvce o výměře 375,50 m2 užívaných na základě nájemní smlouvy č. 2/b/014
/795/05 ze dne 14.12.2005,
2) nezrušit inflační doložku v nájemní smlouvě č. 2/b/014/795/05 ze dne 14.12.2005
uzavřenou se společností KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Mitrovická 37, Paskov.

0776/19
37

 Snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu G-Centra u Cajimani s.r.o.

Rada městského obvodu

rozhodla

snížit nájemci Cajimani s.r.o., se sídlem Horymírova 2911/102, Ostrava-Zábřeh, nájemné
za pronájem nebytových prostor v budově G-Centra na ulici Čujkovova 40a/3165, Ostrava-
Zábřeh na 1.015 Kč/m2/rok s účinností od 1.7.2011.

0777/19
38

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby zemní kabelové přípojky  a pojistkové skříně na
pozemku  p.p.č.278/16 ostatní plocha – zeleň , v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy – svěřeném Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  na pozemku  p.p.č. 278/16 ostatní plocha – zeleň, v
k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeném Městskému obvodu
Ostrava – Jih.,   za účelem stavby zemní kabelové přípojky NN  v celkové délce  6 bm  a
pojistkovou skříň pro investora stavby ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4,  za úplatu  400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 500,- 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 zemní kabelové přípojky a pojistkové skříně
b) vstupováním a vjížděním na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti
se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním zemní kabelové
přípojky  a pojistkové skříně a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem zemní kabelové přípojky a
pojistkové skříně pro investora stavby ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle
předloženého návrhu.

0778/19
39

 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na
pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Písečná

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích p.p.č. 1060/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Písečná, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kanalizační přípojky v délce 30 bm pod povrchem
dotčených pozemků

a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 1060/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1060/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění stavby kanalizační přípojky v délce 30 bm, pro
pana Jiřího Hinnera, bytem Písečná 117, Ostrava – Zábřeh, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH
v  ostatní ploše a 500,- 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 kanalizační přípojky
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kanalizační
přípojky,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  kanalizační
přípojky - panem Jiřím Hinnerem, bytem Písečná 117, Ostrava – Zábřeh, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

0779/19
40

 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky st.p.č. 2967/12 zastavěná plocha a
nádvoří, st.p.č. 2967/14 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění stavby přípojky NN v rámci
akce Ostrava - Strouhal, kabelová přípojka NN“ pod povrchem dotčených pozemků v délce
50 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 2967/12
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2967/14 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 608/2
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění stavby přípojky
NN  v rámci akce „Ostrava - Strouhal, kabelová přípojka NN“ pod povrchem dotčených
pozemků v délce 50 bm,  pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a
500,- 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 přípojky NN
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby přípojky
NN,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

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

0780/19
41

 Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti a v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách -
doplnění usnesení č. 5789/110 ze dne 26.08.2010

Rada městského obvodu

souhlasí
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a) s doplněním pozemků p.p.č. 1237/13 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Svornosti, p.p.č. 124 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 117 ostatní
plocha, jiná  plocha a p.p.č. 197/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Svornosti a ul. Na Rybníčkách, vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, ve všech bodech usnesení č. č. 5789/110 ze dne
26.08.2010, dle důvodové zprávy

b) do doby geometrického zaměření uzavřít se společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961,
se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, Dodatek  č. 1 ke Smlouvě o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene č. 37/014/782/10 ze dne 2.2.2011,
dle předloženého návrhu

0781/19
42

 Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. V Zálomu

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemcích st.p.č. 1881 zastavěná plocha a
nádvoří, p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 287/23 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 287/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 287/31 ostatní
plocha, zeleň, p.p.č. 293/2 ostatní plocha, neplodná půda a p.p.č. 1447 ostatní plocha
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu, ve vlastnictví Statuárního města
Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístěním stavby
 „Rekonstrukce VO V Zálomu“,  pro společnost PTD Muchová. s.r.o., IČ: 27767931, se
sídlem Olešní 313/14, Ostrava - Muglinov, kdy investorem je Statutární město Ostrava

0782/19
43

 Stanovisko k pronájmu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 43, týkající se Stanoviska k pronájmu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Proskovická, z jednání 19. schůze rady městského obvodu k projednání v dopravní komisi

0783/19
44

 Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Staňkova

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď ze smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/104/99/Faj ze dne 29.6.1999 a č.
7/014/1976/08/Tóth ze dne 5.12.2008 týkající se části pozemku parc.č. 7401/118 ostatní
plocha-zeleň o výměře 281,7 m2 a části téhož pozemku o výměře 102 m2, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ulice Staňkova, podanou p. P. N., bytem Staňkova 216/11, Ostrava -
Výškovice, kdy výpovědní lhůta končí dnem 31.7.2011

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 740/118 ostatní plocha-zeleň o  výměře
384 m2, v  k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova, za účelem  užívání zahrádky

0784/19
45

 Ukončení pronájmu, zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Pavlovova x Rudná, prominutí pohledávky

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 150m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, paní Z. Š., bytem Jugoslávská  25, Ostrava – Zábřeh,  a to  na základě Smlouvy o
nájmu nemovitosti č. 7/014/892/10/Ulr, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem
31.5.2011

a

b) 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 výměrách 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná, za účelem užívání zahrádek, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní
lhůtou
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a

c) prominout pohledávku za dlužný nájem  za období od 1.1.2011 do 31.5.2011 ve výši
688,- Kč paní Z. Š., bytem Jugoslávská  25, Ostrava – Zábřeh

0785/19
46

 Vzdání se práva a prominutí pohledávky ZO ČZS Kačinec

Rada městského obvodu

rozhodla

vzdát se práva a prominout pohledávku - úroky z prodlení vzniklé z dlužného nájemného za
2.pololetí 2010, za pronájem pozemku parc.č. 823 zahrada v k.ú. Výškovice u Ostravy, ZO
ČZS Ostrava – Výškovice, IČ: 709 68 012, se sídlem P.Lumumby 20, 700 30 Ostrava –
Zábřeh, ve výši 3.724,- Kč

0786/19
47

 Zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabová, lokalita
ulic Kaminského a J. Maluchy

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene  na pozemky  parc. č. 70/1 ostatní plocha-ostatní komunikace,
parc. č. 76/50 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Dubina u Ostravy a pozemky parc.č. 34/10
ostatní plocha–manipulační plocha, parc.č. 34/15 ostatní plocha-manipulační plocha, parc.č.
34/20 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 34/21 ostatní plocha-jiná plocha, v k.ú. Hrabová,
lokalita ulic Kaminského x J. Maluchy, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zemního vedení optického
kabelu, který byl položen v rámci stavby „Úpravy TR Paskov – Přívodní kabelové vedení 22
kV pro zónu lehkého průmyslu Hrabová – optický kabel“, přes parc.č. 70/1 v délce 40 bm,
parc.č. 76/50 v délce 4 bm, v k.ú. Dubina u Ostravy a přes parc.č. 34/10 v délce 86 bm,
parc.č. 34/15 v délce 6 bm, parc.č. 34/20 v délce 99 bm, parc.č. 34/21 v délce 24 bm, pro
ČEZ ICT Services, a.s., IČ: 264 70 411,  se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha
2, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha-ostatní komunikace za cenu 500,- 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 optického kabelu
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním optického kabelu a
to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

0787/19
48

 Zveřejnění záměru na prodej pozemků, variantní řešení - k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J.
Matuška, k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

nesouhlasí

a) se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 101/31 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 1507 m2 a pozemku parc.č. 101/48 ostatní plocha-jiná plocha o výměře
793 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Matuška, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy
- svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby mycí linky pro osobní
automobily

b) se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 732/2 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 2200 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby mycí linky
pro osobní automobily

c) se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č. 793/278 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 1551 m2 a pozemku parc.č. 252 zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o
výměře 449 m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby mycí linky
pro osobní automobily

a

doporučuje
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Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat záporné stanovisko k záměru prodeje
všech výše uvedených pozemků nebo jejich částí

0788/19
49

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře
300 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem zřízení dětského hřiště s
posezením pro návštěvníky restaurace, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0789/19
50

 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 garáží) v cizím
vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 949, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, lokalita na ul.
Edisonova;
2) pozemek parc.č.st. 2344, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
3) 1/2 pozemku parc.č.st. 2966/13, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova;
4) 1/2 pozemku parc.č.st. 2966/14, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita Rudná-Pavlovova

0790/19
51

 Zveřejnění záměru na výpůjčku části pozemků, souhlas se vstupem, umístěním a realizací
stavby a zřízení věcného břemene a stanovisko k pronájmu nesvěřeného pozemku v k.ú.
Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na výpůjčku části pozemků p.p.č. 574/5 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 574/8 zahrada a p.p.č. 574/22 zahrada v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřených  Městskému obvodu Ostrava - Jih

a

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací staveb přeložek trolejového vedení a 9 ks trakčních
stožárů, přeložek osvětlení v délce 66 bm, přeložek vedení NN v délce 116 bm a přeložek
vedení VN v délce 89 bm, výstavby nové tramvajové zastávky, chodníků, ocelové lávky a
oplocení v rámci akce „Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská – Pavlovova“ na
pozemcích  p.p.č. 575 ostatní plocha-ostatní komunikace,  p.p.č. 574/5 ostatní plocha-
ostatní komunikace, p.p.č. 574/8 zahrada,  p.p.č. 574/22 zahrada a  p.p.č.1079/7 ostatní
plocha - dráha  v k.ú.Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřených  Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu v rámci akce „Výstavba kolejového
propojení ulic Plzeňská – Pavlovova“, na pozemcích  p.p.č. 575 ostatní plocha-ostatní
komunikace a p.p.č.1079/7 ostatní plocha - dráha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy – svěřených Městskému obvodu Ostrava – Jih.,   za účelem
staveb  přeložek vedení NN v délce 116 bm a přeložek vedení VN v délce 89 bm pro
investora stavby ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,  za úplatu
 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 500,- 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 staveb  přeložek vedení NN  a přeložek vedení VN
b) vstupováním a vjížděním na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti
se zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním staveb přeložek
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vedení NN  a přeložek vedení VN  a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem staveb  přeložek vedení NN  a
přeložek vedení VN  pro investora stavby ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín 4, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle
předloženého návrhu.

a

vydává

kladné stanovisko k záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 1079/18 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
nesvěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih

0791/19
52

 Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvkové
organizace o bezplatné využití sportovní haly Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

vyhovět žádosti Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a,
příspěvkové organizace, IČ: 61989339, o bezplatné užíváním sportovní haly na ulici Horní
81/287, Ostrava-Dubina dne 4.6.2011, v době od 8,00 do 15,00 hod., za účelem pořádání
florbalového turnaje dětských domovů Moravskoslezského kraje.

0792/19
53P

 Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B.
části II. Zásad) „Přístavba školních dílen a učebny botaniky, ZŠ F.Formana, Ostrava-
Dubina“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 18.11 na
provedení  stavebních prací Přístavba školních dílen a učebny botaniky, ZŠ F.Formana,
Ostrava-Dubina 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

jmenuje

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

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

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. PaedDr. Ivona Klímová, člen rady obvodu

náhradníci členů                        
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 18.11

Termín: 15.7.2011

0793/19
54P

 Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - „Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 34, 36,
38, 40; Ostrava–Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 40.11 k provedení
stavebních prací „Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 34, 36, 38, 40; Ostrava–
Hrabůvka“ 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. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 40.11 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.7.2011

0794/19
55P

 Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Stavební úpravy ZŠ
Kosmonautů 15, O.-Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče KAVIS spol. s r.o. se sídlem Palackého 465/16, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ:
47667664,
- uchazeče Stavby COMPLET Technologic s.r.o. se sídlem Na Jánské 1869/56, 710 00
 Slezská Ostrava, IČ: 28627156, a
- uchazeče TSČ Vítkovice s. r. o. se sídlem Tavičská 16, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ:
47683741
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 22.11 na provedení stavebních prací "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-
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Zábřeh, Pavilon školní družiny a kuchyně" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

- BYSTROŇ - zateplení a.s. se sídlem Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava-Přívoz, adresa pro
doručení AVION Shopping park Ostrava, Rudná 114, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ:
27800466, za nabídkovou cenu:

Kč 4.122.696,00 bez DPH
tj. Kč 4.947.235,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. se sídlem Kosmova
17/1126, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:

Kč 4.621.101,83 bez DPH
tj. Kč 5.545.322,23 vč. DPH a

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

Kč 4.807.147,00 bez DPH
tj. Kč 5.768.576,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 22.11

Termín: 31.7.2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné
zakázky "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a
kuchyně"

Termín: 24.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné
zakázky "Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, Pavilon školní družiny a
kuchyně" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30.6.2011

0795/19
56P

 Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) - Výměna oken v domě
V. Vlasákové 2, 4, 6

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče VSP EXIM s.r.o. se sídlem Božkova 831/44, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ:
63319748,
- uchazeče KAVIS spol. s r.o. se sídlem Palackého 465/16, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ:
47667664 a
- uchazeče Stavby COMPLET Technologic s.r.o. se sídlem Na Jánské 1869/56, 710 00
 Slezská Ostrava, IČ: 28627156,
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 16.11 na provedení stavebních prací "Výměna oken v domě V. Vlasákové 2, 4, 6" a o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

- Vekra stavební s.r.o. se sídlem Hovorčovická 137, 250 65  Bořanovice, IČ: 26196662, za
nabídkovou cenu:

Kč 3.343.032,00 bez DPH
tj. Kč 3.677.335,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem FENBAU s.r.o. se sídlem Gajdošova 59, 702 00
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 Moravská Ostrava, IČ: 25815458, za nabídkovou cenu:

Kč 3.987.900,00 bez DPH
tj. Kč 4.386.690,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem O.K.D.C. mont s.r.o. se sídlem Pavlovova 40, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 25385747, za nabídkovou cenu:

Kč 4.721.995,00 bez DPH
tj. Kč 5.194.191,00 vč. DPH

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 16.11

Termín: 31.7.2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné
zakázky "Výměna oken v domě V. Vlasákové 2, 4, 6"

Termín: 24.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné
zakázky "Výměna oken v domě V. Vlasákové 2, 4, 6" a předat jej k podpisu starostovi
Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30.6.2011

0796/19
57P

 Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "GO rozvodů vodoinst. vč. odpadů a montáže
vodoměrů SV, vyzdění byt. jader v byt. domě P. Lumumby 2,4,6 v O.-Zábřehu"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 28.11 k provedení stavebních prací "GO rozvodů vodoinst. vč.
odpadů a montáže vodoměrů SV, vyzdění byt. jader v byt. domě P. Lumumby 2,4,6 v
O.-Zábřehu" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem TEMAS - KON s.r.o. se sídlem Štramberská 43, 703 00  Ostrava-
Vítkovice, IČ: 47670622, za nabídkovou cenu:
Kč 2.998.410,20 bez DPH,
tj. Kč 3.298.251,30 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem INSTAL REMONA spol. s r.o. se sídlem Chopinova
1132/5A, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ: 25822578, za nabídkovou cenu:
Kč 3.279.197,73 bez DPH,
tj. Kč 3.607.117,53 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "GO rozvodů vodoinstalace vč. odpadů a montáže vodoměrů SV, vyzdění bytových
jader v bytovém domě P. Lumumby 2, 4, 6 v Ostravě-Zábřehu"

Termín: 17.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
k provedení stavebních prací "GO rozvodů vodoinstalace vč. odpadů a montáže vodoměrů
SV, vyzdění bytových jader v bytovém domě P. Lumumby 2, 4, 6 v Ostravě-Zábřehu" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 24.6.2011
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0797/19
58P

 Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ
Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče ELOM s.r.o.  se sídlem Vratimovská 624/11, 718 00  Ostrava-Kunčičky, IČ:
60778296, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 21.11 k provedení stavebních prací "Havarijní výměna rozvodů
elektro v ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. se sídlem Nájemnická 35, 709 00
 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 26822229, za nabídkovou cenu:
Kč 1.906.638,00 bez DPH,
tj. Kč 2.287.966,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem ALARM K+K elektronika s.r.o. se sídlem Blodkova
143/24, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25842765, za nabídkovou cenu:
Kč 1.990.990,00 bez DPH,
tj. Kč 2.389.188,00 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 "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh,
příspěvková organizace"

Termín: 17.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
k provedení stavebních prací "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů 13,
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu

Termín: 24.6.2011

0798/19
59P

 Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Oprava zahradních teras MŠ Volgogradská 4,
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 06.11 k provedení stavebních prací "Oprava zahradních teras
MŠ Volgogradská 4, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem ELMIDA s.r.o. se sídlem P. Velikého 10, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČ: 25822802, za nabídkovou cenu:
Kč 636.421,89 bez DPH,
tj. Kč 763.706,27 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě se sídlem
Výškovická 38, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 00031488, za nabídkovou cenu:
Kč 708.175,51 bez DPH,
tj. Kč 849.810,61 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 "Oprava zahradních teras MŠ Volgogradská 4, Ostrava-Zábřeh, příspěvková
organizace"
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Termín: 17.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
k provedení stavebních prací "Oprava zahradních teras MŠ Volgogradská 4, Ostrava-
Zábřeh, příspěvková organizace" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 24.6.2011

0799/19
60P

 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) - "Zateplení spojovacího koridoru a
chodby MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče MERKOSTAV s.r.o. se sídlem Husarova 57/46, 700 30  Ostrava-Výškovice, IČ:
25853325, z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu VZ 25.11 k provedení stavebních prací "Zateplení spojovacího
koridoru a chodby MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Stavby COMPLET Technologie s.r.o. se sídlem Na Jánské 1869/56,
710 00  Slezská Ostrava, IČ: 28627156, za nabídkovou cenu:
Kč 1.522.019,00 bez DPH,
tj. Kč 1.826.423,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 17.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
k provedení stavebních prací "Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ A. Kučery,
Ostrava-Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 24.6.2011

0800/19
61P

 Zrušení ZŘ ( otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění) - „Ekotermo – Ostrava Jih“

Rada městského obvodu

zrušuje

zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku VZ 01.11 na provedení stavebních prací
 „Ekotermo – Ostrava Jih“ dle § 84 odst. 2 písm. e)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, z důvodu nedostatečného zdůvodnění mimořádně nízkých
nabídkových cen oslovených uchazečů.

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 01.11

Termín: 30.6.2011

0801/19
62P

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

Rada městského obvodu
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zrušuje

zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky č. 72.10  zpracování projektové dokumentace
investiční akce  "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" dle § 84 odst. (2)  písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 72.10

Termín: 30.6.2011
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