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Přehled usnesení 2. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 2.12.2010 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0012/2 1. Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-jih na rok 2011, včetně návrhu rozpočtového výhledu na léta
2012 - 2014 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0013/2 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0014/2 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0015/2 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0016/2 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0017/2 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0018/2 7. Návrh rozpočtového opatření č. 7 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0019/2 8. Organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010 ( Mgr. Petr Mentlík ,
tajemník úřadu )

0020/2 9. Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství ( Mgr. Petr Mentlík , tajemník úřadu )

0021/2 10. Stanovení užívat závěsný odznak s velkým státním znakem ( Mgr. Petr Mentlík , tajemník
úřadu )

0022/2 11. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2011 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0023/2 12. Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0024/2 13. Zmocnění místostarosty k vydávání stanovisek k přípustnosti staveb dle Územního plánu města
Ostravy ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0025/2 14. Bezúplatný převod hmotného majetku zřizovateli ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0026/2 15. Svěření hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím škol a KZOJ ( Bc. Radim
Miklas , místostarosta )

0027/2 16. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie
Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace a oddělení školství a kultury
( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0028/2 17. Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a
mládeží ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0029/2 18. Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0030/2 19. Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2010. ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0031/2 20. Revokace usnesení č. 6101/117 Rady městského obvodu Ostrava-Jih - Návrhu rozpočtového
opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0032/2 21. Snížení kapacity a zápis odloučeného pracoviště školní družiny Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace do rejstříku škol a školských zařízení
( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0033/2 22. Úprava cen za užívání hracích ploch Sportovního centra Dubina ( Bc. Radim Miklas ,
místostarosta )

0034/2 23. Změna Zásad zřizování školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0035/2 24. Souhlas s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0036/2 25. Pronájem volných míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0037/2 26. Směna míst v krytém stání ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0038/2 27. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0039/2 28. Zveřejnění záměru na pronájem v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0040/2 29. Odpis nedobytných pohledávek ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0041/2 30. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0042/2 31. Prominutí poplatků z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0043/2 32. Pronájem bytů výběrovým řízením, podmínky pronájmu bytu po rekonstrukci domu Letecká
12,14 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0044/2 33. Pronájem náhradních bytů, pronájem bezbariérového bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0045/2 34. Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova 14, O.-Zábřeh ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0046/2 35. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0047/2 36. Uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k bytům zvláštního určení při DPS, zánik
nájmu bytu dohodou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0048/2 37. Výpovědi z nájmu bytu, zrušení výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, podání výstrahy (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0049/2 38. Nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0050/2 39. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřízovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0051/2 40. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0052/2 41. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0053/2 42. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Hasičská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0054/2 43. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krakovská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0055/2 44. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0056/2 45. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Provaznická ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0057/2 46. Pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0058/2 47. Pronájem pozemků pod stávajícícmi garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0059/2 48. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Palkovského x Jedličkova ( Ing. Radim Lauko
, místostarosta )

0060/2 49. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0061/2 50. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0062/2 51. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.V Troskách ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0063/2 52. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0064/2 53. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0065/2 54. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k.
ú. Výškovice u Ostravy, CHKO Poodří ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0066/2 55. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Při
Hůře ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0067/2 56. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0068/2 57. Ukončení pronájmu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova x Plzeňská ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0069/2 58. Zrušení části usnesení a pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova ( Ing. Radim Lauko
, místostarosta )

0070/2 59. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )
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0071/2 61. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Františka Lýska ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0072/2 62. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0073/2 63. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0074/2 64. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími patrovými garážemi v lokalitě
Rudná-Pavlovova, v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0075/2 65. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0076/2 66. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0077/2 67. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0078/2 68. Žádost o svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Drůbeží x Koncová ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0079/2 69. Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava - Jih pro rok 2011 ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0080/2 70. Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2011 ( Mgr. Karel Sibinský ,
starosta )

0081/2 71. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejné zakázky o sdružených službách
dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011" ( Ing. Bc. Natalia Mlynková
, pověřená zastupováním odboru právního )

0082/2 72P. Časový postup ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0083/2 73P. Parkoviště za Kotvou- dodatek č. 1 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0084/2 74P. Veřejná zakázka "Výstavba bytového domu - startovací byty" ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0085/2 75P. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi - VZ pro zpracování
projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba" ( Ing. Bc. Natalia
Mlynková , pověřená zastupováním odboru právního )

0086/2 76P. Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat. znění a
oddílu B části II. Zásad) - "Zajištění úklidových služeb v objektech DPS Horymírova 121, 123 a
125, Ostrava-Zábřeh“ ( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená zastupováním odboru právního )

0087/2 77P. Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. čtvrtletí 2010 MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství a referátu
person. a platového a za I. - III. čtvrtletí 2010 ZŠ a MŠ, p.o. ( Ing. Bc. Natalia Mlynková ,
pověřená zastupováním odboru právního )

0088/2 78P. Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, 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 Letecká 16 ( Ing. Bc. Natalia Mlynková , pověřená
zastupováním odboru právního )

0089/2 79P. Zpráva komise (služba dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - projekt "Zeleň za Lunou" ( Ing. Bc. Natalia Mlynková
, pověřená zastupováním odboru právního )

0090/2 80. Smlouva o spolupráci se společností OVAnet a.s.. na "Zřízení a provozování zóny volného
internetu" v prostorách úřadu ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0091/2 81P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI.
Etapa, dům Edisonova 31". ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0092/2 82. Zajištění náhradního bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0093/2 OR Termíny schůzí Rady mestského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva Městského
obvodu Ostrava-Jih na prosinec 2010 a na I. pololetí 2011. ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

nepřijato OR Vyjádření poškozeného v trestním řízení. ( Mgr. Petr Mentlík , tajemník úřadu )
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staženo 60. Zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Poledníka ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0012/2
1

Návrh rozpočtu m.o. Ostrava-jih na rok 2011, včetně návrhu rozpočtového výhledu na léta
2012 - 2014

Rada městského obvodu

souhlasí

1) s návrhem rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2011
   tj.  se základními  ukazateli
   - příjmy celkem                                     533 372   tis. Kč
   - financování                                         109 363   tis. Kč
   - celkové zdroje                                    642 735   tis. Kč
   - běžné výdaje                                       507 121   tis. Kč
   - kapitálové výdaje                               135 614    tis. Kč
   - celkové výdaje                                    642 735   tis. Kč

2) se zapojením výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů
   na rok 2011 v objemu 9 600 tis. Kč na údržbu veřejné zeleně

3) s návrhem příspěvků příspěvkovým organizacím
    na rok 2011 dle předloženého návrhu

4) s použitím finančních prostředků z Vypořádacího fondu FRB
    na rok 2011 dle předloženého návrhu  

5) s poskytnutím grantů dle  rozpočtu na rok 2011 ve výši  1 500 tis. Kč
   
6) s rozpočtovým výhledem na léta 2012-2014

7) s předkládáním  Zprávy o plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih k 31.3., 30.6.,
  a  30.9.2011 v tabulkové formě, k  31.12.2011 včetně komentáře

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0013/2
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

souhlasí

1) se změnou  závazného ukazatele, tj. navýšením o 274 tis. Kč

2) s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 66 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o  62 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o  4 tis. Kč

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 199 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o  195 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o  4 tis. Kč

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle přílohy o 9 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0014/2
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

1) se změnou závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů 13, tj. navýšením o 429 tis. Kč

2) s rozpočtovým opatřením, kterým se
- zvyšují neinvestiční transfery od regionálních rad, pol. 4123, UZ 38188001 o 12 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční transfery od regionálních rad, pol. 4123, UZ 38588005 o 131 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery od regionálních rad, pol. 4223, UZ 38188501 o 23 tis. Kč
- zvyšují investiční transfery od regionálních rad, pol. 4223, UZ 38588505 o 263 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 38188001, ORG 359 o 12 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 38588005, ORG 359 o 131 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 38188501, ORG 359 o 23 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 38588505, ORG 359 o 263 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0015/2
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- snižují nedaňové příjmy ORJ 6, § 3612, pol. 2329 o 79 400 tis. Kč
- zvyšují převody z vlastních fondů HČ ORJ 6, pol. 4131 o 79 400 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0016/2
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

souhlasí

1) se změnou  závazného ukazatele dle přílohy

2) s rozpočtovým opatřením, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle přílohy o 99 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 91, ORG dle přílohy o 99 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0017/2
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

souhlasí

1) se změnou  závazného ukazatele dle přílohy

2) s rozpočtovým opatřením, kterým se
- snižují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle přílohy o 2 246 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle přílohy o 1 120 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle přílohy o 1 126 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0018/2
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují daňové příjmy ORJ 1, pol. 1343 o 321 tis. Kč

- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5137 o 1 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3111, pol. 5169 o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3113, pol. 5169 o 14 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5139 o 2 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5192 o 21 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 35 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 238 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 6409, pol. 5909 o 1 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0019/2
8

Organizační zajištění inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010

Rada městského obvodu

jmenuje

- ústřední inventarizační komisi ve složení :

Ing. Iveta Břenková (předseda), Petra Kovalová, Ing. Blažena Kotulková,
Bc. Lenka Chamrádová, Eva Havránková, Adriana Bohdaňová

schvaluje

- časový harmonogram inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010
dle předložené důvodové zprávy

0020/2
9

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství

Rada městského obvodu

pověřuje

v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímat
prohlášení o uzavření manželství:

Mgr. Libuši Přikrylovou
pí Evu Petráškovou
Ing. Radima Ondříška
Františka Dehnera
Mgr. Petra Opletala
Ing. Pavla Planku
Ing. Radima Lauka
Bc. Radima Miklase

0021/2
10

Stanovení užívat závěsný odznak s velkým státním znakem

Rada městského obvodu

stanoví

v souladu s § 108 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,  
užívat závěsný odznak s velkým státním znakem při významných příležitostech a občanských
obřadech:

pí Evě Petráškové
Ing. Radimu Ondříškovi
p. Františku Dehnerovi

0022/2
11

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2011

Rada městského obvodu

schvaluje

Plán následných finančních a veřejnosprávních kontrol na rok 2011, prováděných zaměstnanci
referátu kontroly oddělení kontroly a interního auditu.

0023/2
12

Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Čujkovova 31, 1+1, I. kat., č.b. 4
S. B., Šponarova 11, Ostrava-Hrabůvka

0024/2
13

Zmocnění místostarosty k vydávání stanovisek k přípustnosti staveb dle Územního plánu
města Ostravy

Rada městského obvodu

zmocňuje

místostarostu Městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Radima Lauka, kterému byly
zastupitelstvem svěřeny kompetence v rámci samosprávných úkonů u odboru výstavby a ŽP -
k vydávání stanovisek k umístění staveb nebo zařízení na území Městského obvodu
Ostrava-Jih v těch případech, kdy jsou zařazeny do kategorií jako "přípustné" nebo "výjimečně
přípustné"

0025/2
14

Bezúplatný převod hmotného majetku zřizovateli

Rada městského obvodu

souhlasí

s bezúplatným převodem hmotného majetku  z příspěvkových organizací škol, zřízených
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih zřizovateli - oddělení školství a
kultury v celkové výši Kč 3.934.342,93 dle důvodové zprávy.

0026/2
15

Svěření hmotného movitého majetku příspěvkovým organizacím škol a KZOJ

Rada městského obvodu

rozhodla

o svěření hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím škol, jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih v celkové hodnotě Kč
7.441.066,46  dle důvodové zprávy, těmto organizacím:
- Kulturní zařízení Ostrava-jih, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
- Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvková organizace
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková
organizace
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace

0027/2
16

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie
Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace a oddělení školství a
kultury

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové,
 Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,  jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih a oddělení školství a kultury v celkové hodnotě Kč
143.627,04, dle důvodové zprávy.
 
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

T: dle stanovení likvidační komise
Zodp.: předseda likvidační komise

0028/2
17

Ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a
mládeží

Rada městského obvodu

rozhodla
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o poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě do 10.000,-Kč jako ocenění dětí a mládeže za
úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží městského obvodu
Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

zmocňuje

starostu Městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského k podpisu darovacích smluv

0029/2
18

Odpisové plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu odpisových plánů na rok 2010 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

2) odpisové plány na rok 2011 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy

0030/2
19

Přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2010.

Rada městského obvodu

souhlasí

s přerušením provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih v měsíci prosinci 2010.

0031/2
20

Revokace usnesení č. 6101/117 Rady městského obvodu Ostrava-Jih - Návrhu rozpočtového
opatření č. 4

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení č. 6101/117 ze dne 4.11.2010, kterým Rada souhlasila s změnou závazného
ukazatele ZŠ V. Košaře, t.j. navýšením o 1368 tis. Kč a s tím souvisejícím rozpočtovým
opatřením, které doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih k schválení.

0032/2
21

Snížení kapacity a zápis odloučeného pracoviště školní družiny Základní školy a mateřské
školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace do rejstříku škol a
školských zařízení

Rada městského obvodu

souhlasí

se snížením kapacity  školní družiny a zápisem odloučeného pracoviště školní družiny Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace do rejstříku
škol a školských zařízení s účinností od 1.1.2011.

0033/2
22

Úprava cen za užívání hracích ploch Sportovního centra Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o úpravě cen za užívání hracích ploch Sportovního centra Dubina dle přílohy materiálu

0034/2
23

Změna Zásad zřizování školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu Zásad zřizování školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih dle důvodové zprávy
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0035/2
24

Souhlas s přijetím darů pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

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

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
- věcný dar v celkové hodnotě 22 946,- Kč dětská zahradní skluzavka a zahradní houpačka od
Občanského sdružení Mateřídouška se sídlem Za Školou 1
- věcné dary v celkové hodnotě 22 500,- Kč pro děti MŠ od jednotlivých dárců, jejichž seznam
je uveden v důvodové zprávě

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 6 000,- Kč od p. Zagorové Kristýny, Ostrava. Prostředky budou použity
na zpracování žádosti na získání nadačního příspěvku od Nadace ČEZ
- finanční dar ve výši 20 000,- Kč od Nadačního fondu Kimex, Mitrovická 37, Paskov na nákup
dětského nábytku do školky
- finanční dar ve výši 2 100,-Kč od firmy VLČEK, Nám. Gen. Svobody 28, Ostrava-Zábřeh na
nákup hraček pro děti

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 2 094,- Kč kopací a volejbalový míč od Sdružení rodičů a přátel školy
v.Košaře 6
- finanční dar ve výši 1 000,- Kč od firmy VLČEK, Nám. Gen. Svobody 28, Ostrava-Zábřeh na
zakoupení hraček pro děti

Základní škola a mateřská škola MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvková organizace
- věcný dar v hodnotě 12 037,- Kč tiskárna hp color laserjet od firmy AutoCont CZ pro výuku
žáků
- věcný dar v hodnotě 14 040,- Kč 30 ks židlí ISO do klubovny LUKIN  od SRPŠ při ZŠ
E.LUkášové
- věcný dar v hodnotě 19 920,- Kč 2 ks PC Office Pro 1000 od SRPŠ při ZŠ E.Lukášové. Učební
pomůcka pro výuku žáků školy

Od firmy VLČEK Miroslav, Nám. Gen. Svobody 28, Ostrava-Zábřeh
Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 3 200,- Kč  na zakoupení hraček pro děti
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 4 300,- Kč na zakoupení hraček pro děti
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 1 100,- Kč na zakoupení hraček pro děti
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 2 100,- Kč na zakoupení hraček pro děti
Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 3 000,- Kč na zakoupení hraček pro děti
Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 5 400,- Kč na zakoupení hraček pro děti
Mateřská škola Ostrava-Dubina, F.Formana 13, příspěvková organizace
- finanční dar ve výši 2 100,- Kč na zakoupení hraček pro děti

0036/2
25

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 01, box č. 03, PP na ul. Fr. Formana panu J.
D. 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 01, box č. 50, PP na ul. Fr. Formana panu M.
R. 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 09, box č. 06 na ul. Výškovické panu V. B. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným  nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH

4)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 32, box č. 54, NP na ul. Vl. Vlasákové panu
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G. R.i na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným  nájmem 400,- Kč
měsíčně vč. DPH

5)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 33, box č. 35, PP na ul. Vl. Vlasákové panu
B. K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným  nájmem 800,- Kč
měsíčně vč. DPH

6)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 41, box č. 51, NP na ul. B. Václavka panu V.
L. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným  nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH

7)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 85, NP na ul. L. Hosáka paní S. Š.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným  nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH

0037/2
26

Směna míst v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa pana J. S., který je v současné době nájemcem boxu č. 19 v
krytém stání v PO 31, NP na ul. B. Četyny za parkovací místo v boxu č. 35 v krytém stání v
PO 31, PP na ul. B. Četyny, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 19 v krytém stání v PO 31, NP na ul.
B. Četyny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,-
Kč měsíčně vč. DPH

0038/2
27

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 33, box č. 41/2, PP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan Ing. I. T., dle
důvodové zprávy

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 32, box č. 68, NP na ul. Vl. Vlasákové, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan D.
- PO 51, box č. 61, NP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. L., dle
důvodové zprávy

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

0039/2
28

Zveřejnění záměru na pronájem v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v krytém stání  v PO 42, box č. 41/1 na ul. B.
Václavka, PP na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného
800,- Kč měsíčně vč. DPH

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v krytém stání  v PO 42, box č. 68 na ul. B.
Václavka, NP na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného
800,- Kč měsíčně vč. DPH, dle důvodové zprávy

0040/2
29

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu
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souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- paní D. M., za pronájem  bytu č. 95 na ul. Čujkovova 32 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 27 887
Kč s příslušenstvím, ve výši 4 367 Kč s příslušenstvím z  nedoplatku z vyúčtování služeb, ve
výši 6 833 Kč za náklady výkonu rozhodnutí exekučním vyklizením bytu, ve výši 3 984 Kč za
náklady řízení,

- panu Z. K., za pronájem  bytu č. 11 na ul. Jiskřiček 11 v Ostravě-Zábřehu, ve výši 37 678 Kč
s příslušenstvím, ve výši 3 400 Kč za náklady řízení,

- panu V. V., za pronájem  bytu č. 7 na ul. Volgogradská 69 v Ostravě-Zábřehu,  ve výši 47
484 Kč s příslušenstvím, ve výši 1 582 Kč s příslušenstvím z  nedoplatku z vyúčtování služeb,
ve výši 22 420 Kč s příslušenstvím za náklady na opravy bytu, ve výši 4 184 Kč za náklady
výkonu rozhodnutí exekučním vyklizením bytu , ve výši 5 447 Kč za náklady řízení,

dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0041/2
30

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout poplatek z prodlení
- paní L. J., za byt č.  6 na ul. Dr. Šavrdy 10, Ostrava-Bělský Les, ve výši 9 610 Kč,

dle důvodové zprávy

0042/2
31

Prominutí poplatků z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

I.
s prominutím poplatků z prodlení

- panu L. S., za byt č. 4 na ul. Volgogradská 74, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30% z částky 34 761
Kč, tj. 10 428 Kč

- paní M. R., za byt č. 27 na ul. Vaňkova 52, Ostrava-Bělský Les, ve výši 30% z částky 42 757
Kč, tj. 12 827 Kč

dle důvodové zprávy

II.
s neprominutím poplatků z prodlení

- panu J. V., za byt č. 16 na ul. U Haldy 50, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 20 507 Kč,

- paní O. Ch., za byt č. 8 na ul. Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 69 287 Kč

dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

0043/2
32

Pronájem bytů výběrovým řízením, podmínky pronájmu bytu po rekonstrukci domu Letecká
12,14

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

B. Václavka 1, 1+2, I. kat., č. b. 16
V. J., Výškovická 180

Čujkovova 29, 0+2, I. kat., č. b. 69
K. K., Plzeňská 13

Čujkovova 32, 1+1, I. kat., č. b. 84
Š. J., Horní 3

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

Vaňkova 48, 1+4, I. kat., č. b. 6
K. I., U Rybníčku 61/1118 a K. B. A.,
Na Liškovci 8/1072, Ostrava-Přívoz

U Studia 1, 0+2, I. kat., č. b. 60
Z.l L., F. Čechury 14/4470, Ostrava-Poruba

III.

o zveřejnění nabídky na pronájem volných bytů po rekonstrukci na ul. Letecká 12,14 v
Ostravě-Hrabůvce, dle důvodové zprávy

0044/2
33

Pronájem náhradních bytů, pronájem bezbariérového bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Edisonova 11, 1+1, I. kat., č. b. 1
H. A., Jubilejní 68

Edisonova 31, 1+3, I. kat., č. b. 1
W. Š., Jubilejní 64 a W. R., Jubilejní 64

2) o zániku práva k nájmu bytu  dohodou, dle důvodové zprávy

na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M.
K.

H. A., Jubilejní 68, č. b. 6
W. Š., Jubilejní 64 a Willert René, nar. 26.12.1973, Jubilejní 64, č. b. 1

II.

1) o pronájmu náhradního bytu, dle důvodové zprávy

- na dobu neurčitou
Edisonova 31, 0+2, I. kat., č. b. 6
H. J., Letecká 16

- na dobu určitou
Volgogradská 26, 1+2, I. kat., č. b. 6
U. J. a U. L., Letecká 16

2) o zániku práva k nájmu bytu  dohodou

na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih  Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M.
K., dle důvodové zprávy

H. J., Letecká 16, č. b. 1
U. J. a U. L., Letecká 16, č. b. 3
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III.

o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Abramovova 10, 1+2, II. kat., č. b. 3
M. V., Chrjukinova 12 a M. M., Chrjukinova 12

IV.

o pronájmu bezbariérového bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Tarnavova 6, 1+2, I. kat., č. b. 2
K. K., Horní 102

0045/2
34

Pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Horymírova 14, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih, nacházející se v přízemí obytného domu na ul. Horymírova 2949/14 v
Ostravě-Zábřehu o velikosti 23,25 m2 panu Bc. J. D., bytem Horymírova 2949/14, Ostrava-
Zábřeh, IČ: 48431729, za účelem zřízení kanceláře nestátního zdravotnického zařízení typu
"domácí péče" na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 700,-
Kč/m2/rok

0046/2
35

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

P. R., Rodimcevova 18, č. b. 3
B. P., Volgogradská 117, č. b. 1
H. R., Čujkovova 5, č. b. 6
K. V., Volgogradská 19, č. b. 9
D. E., Rodimcevova 24, č. b. 6
H. D. a H. F., Jugoslávská 20, č. b. 9
T. H., Čujkovova 32, č. b. 90
Š. F., Pavlovova 71, č. b. 2
Š. L., Oráčova 1, č. b. 25
F. B., Horní 29, č. b. 29
B. A., Zlepšovatelů 56, č. b. 6
D. H., Zlepšovatelů 20, č. b. 6
N. P. a N. J.. 31.10.1971, Mládeže 13, č. b. 4
R. I., Edisonova 5, č. b. 2
B. M. a B. L., Letecká 15, č. b. 3
Ch. L., Závodní 49B, č. b. 5
F. R., Václava Košaře 5, č. b. 55
G. K., Mňukova 24, č. b. 22
J. P., Plzeňská 8, č. b. 56
J. T. E., Čujkovova 31, č. b. 95
R. A., Čujkovova 31, č. b. 80
Š. M., Čukovova 31, č. b. 22
M. R., Čukovova 31, č. b. 17
G. A., Čujkovova 29, č. b. 31
F. Z., Čujkovova 29, č. b. 23
M. J., Dr. Šavrdy 13, č. b. 11
H. T., Gerasimovova 16, č. b. 7
K. P., Jiskřiček 10, č. b. 1
Š. M., Jiskřiček 5, č. b. 5
P. J., Svornosti 16, č. b. 12
P. H., Kischova 12, č. b. 11
W. L., Patrice Lumumby 20, č. b. 14
F. M. a F. M., Dr. Šavrdy 10, č. b. 16
D. I., Františka Formana 57, č. b. 12
V. P., Vaňkova 46, č. b. 20
K. J., Lumírova 28, č. b. 52
S. L., Proskovická 41, č. b. 18
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H. K., Výškovická 151, č. b. 44
G. Z., Výškovická 174, č. b. 9
P. L., Lumírova 7, č. b. 38
R. J., Výškovická 153, č. b. 56
L. D., Volgogradská 155A, č. b. 2

0047/2
36

Uzavření smlouvy o ubytování, uzavření smlouvy k bytům zvláštního určení při DPS, zánik
nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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. 4 - M. Z., Abramovova 16
místnost č. 13 - D. M., Letecká 12
místnost č. 7 - B. Z., Čujkovova 23 a M. T.,
Čujkovova 23

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

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

II.

o prodloužení nájmu bytu zvláštního určení a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, dle
důvodové zprávy

Horymírova 125, č. b. 11.
M. Z., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 55
D. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 69
Ing. S. J., Horymírova 125

Horymírova 125, č. b. 94
H. H., Horymírova 125

Horymírova 123, č. b. 9
V. R., Opavská 1127/62, Ostrava-Poruba

Horymírova 125, č. b. 88
Ž. M., Poděbradova 60/2961, Moravská Ostrava

Horymírova 125, č. b. 40
M. O., Horymírova 30

Horymírova 125, č. b. 28
S. L., Bohumínská 58/449, Slezská Ostrava

III.

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

1) JUDr. M.K.

B. R., Plzeňská 8, č. b. 82

2) Y. D.

P. J., Čujkovova 32, č. b. 70
Š. M., Horymírova 4 a M. Š., Horymírova 4, č. b. 46  
K. P., Čujkovova 23, č. b. 86
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3) JUDr. J. J.

K. M., Výškovická 157, č. b. 44

0048/2
37

Výpovědi z nájmu bytu, zrušení výpovědi z nájmu bytu, zajištění přístřeší, podání výstrahy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

D. L., Jugoslávská 20, č. b. 22
M. M., Jugoslávská 26, č. b. 24
Mgr. T. M., Jugoslávská 20 a T. Z.,
Jugoslávská 20, č. b. 11
K. M., Pavlovova 71, č. b. 48
P. I., Volgogradská 149 a P. J.,
Volgogradská 149, č. b. 9
F. P., Volgogradská 20 a F. F., Volgogradská 20, č. b. 9

2)  Mgr. R. P.

J. P., Jiskřiček 1 a J. D., Jiskřiček 1, č. b. 6

3) JUDr. M. K.

S. P., Jubilejní 14, č. b. 1
B. B., Jubilejní 26, č. b. 1
P. J., Jubilejní 60, č. b. 2  
P. L., Edisonova 7 a P. M., Edisonova 7, č. b. 3
K. Š., Dr. Šavrdy 15 a K. B., Dr. Šavrdy 15, č. b. 4
O. V., Zlepšovatelů 36, č. b. 5
T. O., Mládeže 11, č. b. 3

4) JUDr. J. J.

H. Z., V. Jiřikovského 31, č. b. 11
Č. J., Vaňkova 52, č. b. 10
B. A., Výškovická 174, č. b. 2
G. J., Lumírova 7, č. b. 49

II.

o zrušení výpovědi z nájmu bytu, dle důvodové zprávy

B. M.,  Čujkovova 17 a B. K., Čujkovova 17, č. b. 3
V. T., Proskovická 41, č. b. 23      

III.

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

H. Z., Tylova 4
K. M., Jugoslávská 20 a Č. J., Jugoslávská 20

IV.

o podání výstrahy nájemci bytu podle ust. § 711 občanského zákoníku na základě pověření
daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem Sibinským JUDr. M. K., dle důvodové
zprávy

Č. Š., Plzeňská 8, č. b. 1

0049/2
38

Nabytí stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí
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s bezplatným nabytím stavby zpevněné plochy na pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace  o výměře 29m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví společnosti MK
nemovitosti, spol. s r.o., IČ: 28593421, se sídlem Ostrava, Kunčice, Leštínská 701/47,  do
vlastnictví Statutárního města Ostravy se svěřením Městskému obvodu Ostrava - Jih, v
pořizovací hodnotě  29.750,- Kč, za podmínky vydání předchozího souhlasu rady města

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o bezúplatném nabytí stavby zpevněné plochy na
pozemku p.p.č. 1079/2 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 29m2  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, z vlastnictví společnosti MK nemovitosti, spol. s r.o., IČ: 28593421, se sídlem
Ostrava, Kunčice, Leštínská 701/47,  do vlastnictví Statutárního města Ostravy se svěřením
Městskému obvodu Ostrava - Jih, v pořizovací hodnotě  29.750,- Kč

0050/2
39

Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřízovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s navýšením hodnoty předaného nemovitého majetku níže uvedeným příspěvkovým
organizacím a to:
Základní škole  Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace,
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace,
Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

bere na vědomí

navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostarava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
z vlastních finančních prostředků, dle důvodové zprávy.

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací
listině příspěvkové organizaci:
Základní škola  Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace,
Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostarava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,  Krestova 36A, příspěvková organizace,
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy.

0051/2
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Krokova, panu P. Ch., bytem Tylova 11, Ostrava - Zábřeh, za účelem užívání  zahrádky s
ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

0052/2
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) pronajmout části 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,
paní Mgr. P. M., bytem Havlíčkovo náměstí 21, Ostrava - Poruba, za účelem užívání  zahrádky
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s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

b) pronajmout část pozemku p.p.č. 688/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 245 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, panu Z. P., bytem Gurťjevova 2, Ostrava - Zábřeh,
za účelem užívání  zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0053/2
42

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č.266/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 6 m2 v
k.ú. Hrabůvka, ul. Hasičská, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  vjezdu a přístupu k pozemku p.č.st. 116, za
cenu 45,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, paní  M. M. bytem
Hasičská 15, Ostrava – Hrabůvka

0054/2
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 348/1 ostatní plocha - zeleň o výměře  2 x 12 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul.  Krakovská, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání šikmých parkovacích stání, za cenu 45,-
Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, žadatelům:
1. P. Š.,  bytem Krakovská 7, Ostrava – Hrabůvka
2. Ing. R. T., bytem Krakovská 7, Ostrava – Hrabůvka

0055/2
44

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 354/14 ostatní plocha zeleň o výměře  2 x 12 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul.  Mitušova, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání šikmých parkovacích stání, na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH těmto žadatelům:
park.stání č. 6.   L. M., bytem Mitušova 69, Ostrava - Hrabůvka
park.stání č. 5.   A. Z., bytem  Mitušova 65, Ostrava - Hrabůvka

0056/2
45

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 304/3 ostatní plocha - zeleň o výměře  2 x 12  m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Provaznická, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání šikmých parkovacích stání, za ceno
45,-Kč/m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou žadatelům :
1. T. H., bytem Provaznická 87, Ostrava – Hrabůvka
2. R, Š,,  bytem Provaznická 87, Ostrava – Hrabůvka

0057/2
46

Pronájem částí pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku parc. č. 435/1 ostatní plocha - zeleň o výměře 3 x 12 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacích stání, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 170,- Kč/ m2/rok bez DPH,  společnosti Kalpa s.r.o., se
sídlem Budovatelská 14, Bílovec 74301, IČ: 258 37 885

0058/2
47

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

Rada městského obvodu

18 z 30



rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabůvka a k.ú.  Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi  (včetně
patrových garáží) v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu
45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 959, zast. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Hrabůvka, paní Mgr. P. M.,
bytem Na Obvodu 1101/47, Ostrava-Vítkovice;
2) pozemek parc.č.st. 1990/14, zast. pl. o výměře 16 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní A..B,
bytem Janovice 81, 739 02 Janovice;
3) pozemek parc.č.st. 2323, zast. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu O. K.,
bytem Výškovická 93, Ostrava-Zábřeh;
4) pozemek parc.č.st. 2386, zast. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu Z. H.,
bytem Výškovická 2578/77, Ostrava-Zábřeh;;
5) pozemek parc.č.st. 4800, zast. pl. o výměře 26 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, manželům
M. a A. V., bytem Jugoslávská 2806/14, Ostrava-Zábřeh;
6) 1/2 pozemku parc.č.st. 2982/1, zast. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu
D. M., bytem 1. května 239/136, 725 25 Polanka nad Odrou.

0059/2
48

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Palkovského x Jedličkova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku  p.p.č. 458/58 zahrada o výměře 426 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Palkovského x Jedličkova, Bytovému družstvo Palkovského 21, IČ: 26839334, se sídlem
Ostrava, Zábřeh, Palkovského 1358/21, za účelem oplocení a užívání jako zahrádky s ročním
nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

0060/2
49

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 100/20 ostatní plocha - zeleň, část o výměře 7 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. Z. Bára, za účelem vybudování a užívání vstupního schodiště k nebytovému
prostoru v obytném domě, za cenu 170,- Kč/m2/rok, společnosti SLADKÝ SEN Cz, IČ:
28624891, se sídlem Vrbka 74/52, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0061/2
50

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 287/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Zimmlerova, panu M. T., bytem Dolní 76, Ostrava - Zábřeh, za účelem
provozování novinového stánku  a dopňkového sortimentu bez prodeje alkoholických nápojů, s
ročním nájmem ve výši 6.000,- Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0062/2
51

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.V Troskách

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 28m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách, panu M. B. a paní P. B., oba bytem  V Troskách 15,
Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu s ročním nájmem ve výši
45,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0063/2
52

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část pozemku p.p.č. 783/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Volgogradská,  Soukromé základní škole a mateřské škole, s.r.o., IČ:
25858751, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 2633/2, za účelem umístění dočasné
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stavby  skladu a přístupu k ní s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu určitou do doby
ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti

0064/2
53

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky p.p.č. 148/4 zahrada a p.p.č. 1079/4
ostatní plocha, ostaní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská,  které jsou v
majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem
umístění stavby NTL plynovodu vč. přípojek a vymístění 34 ks HUP v rámci akce „REKO NTL
MS Ostrava, ul. Starobělská, v k.ú. Zábřeh nad Odrou“ v délce  941bm

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky p.p.č. 148/4 zahrada a
p.p.č. 1079/4 ostatní plocha, ostaní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, za
účelem umístění stavby  NTL plynovodu vč. přípojek a vymístění 34 ks HUP v rámci akce
„REKO NTL MS Ostrava, ul. Starobělská, v k.ú. Zábřeh nad Odrou“ v délce cca 941 bm pod
povrchem dotčených pozemků,  pro společnost SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem
Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, za úplatu 300,- Kč/bm bez DPH, v ostatní ploše a
za úplatu 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 NTL plynovodu vč. přípojek a vymístění 34 ks HUP  
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby NTL
plynovodu vč. přípojek a vymístění 39 ks HUP,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem uvedené stavby, společností SMP Net,
s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene dle předloženého návrhu

vydává

ve smyslu odst. 3 § 96 zák. č. 183/2006 Sb. souhlas s umístěním stavby NTL plynovodu vč.
přípojek a vymístění 34 ks HUP v rámci akce „REKO NTL MS Ostrava, ul. Starobělská, v k.ú.
Zábřeh nad Odrou“ na pozemcích v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, dle přiložené
koordinační situace stavby  č.v. PNP-1-S0139 a seznamu dotčených pozemků

0065/2
54

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v
k. ú. Výškovice u Ostravy, CHKO Poodří

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Třebovice – Lískovec, rek. VVN 615-616“ na
pozemku parc. č. 868/15 ostatní plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita
Poodří, který je v majetku Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem vymístění vedení VVN 110 kV  přes parc.č. 868/15 v délce cca 9 bm

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemek  parc. č. 868/15 ostatní
plocha-neplodná půda, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Poodří, který je v majetku
Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vymístění
vedení VVN 110 kV přes parc.č. 868/15 v délce cca 9 bm pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupené na základě
plné moci společností INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ: 48394637, se sídlem Havlíčkovo nábřeží
696/22, 701 52 Ostrava, Moravská Ostrava, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 300,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha-ostatní komunikace za cenu 400,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
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a) umístění a užívání  stavby vymístění  vedení VVN 110 kV
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby vymístění
 vedení VVN 110 kV

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
úplatného věcného břemene v rozsahu dle bodu 2 usnesení dle předloženého návrhu

0066/2
55

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok.
Při Hůře

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu pozemku st.p.č.  6470 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, panu P. Š., bytem U Haldy 1544, Ostrava – Hrabůvka, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/748/10 ze dne 30.9.2010, z důvodu prodeje stavby  dnem 11.10.2010

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st. p. č. 6470 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita „Při Hůře“, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání stavby zahradní chatky, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0067/2
56

Ukončení pronájmu 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 145m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, panu F. K., bytem Maroldova 1, Ostrava 1,  a to  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1727/08, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.12.2010

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 výměře 145 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova
x Rudná, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0068/2
57

Ukončení pronájmu pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova x Plzeňská

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu pozemků st. p.č. 87/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře
163 m2, st.p.č. 326 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 336 m2, p.p.č. 207/1
zahrada o výměře 552 m2 a p.p.č. 208/1 zahrada o výměře 687 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, společnosti Jazyková škola SABO, Schooling And Business Organisation, s.r.o., IČ:
25815474, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Puchmajerova 489/7, užívaných na základě
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0215/10/Ulr, jako školní zahrady a hřiště, dohodou
dnem 15.12.2010

bere na vědomí

žádost společnosti Jazyková škola SABO, Schooling And Business Organisation, s.r.o. o snížení
nájemného vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0215/10/Ulr ze dne
9.4.2010

rozhodla

žádosti o snížení nájemného nevyhovět, dle důvodové zprávy

0069/2
58

Zrušení části usnesení a pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova

Rada městského obvodu
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zrušuje

část svého usnesení č.5564/107 ze dne 24.6.2010 u parkovacího stání č. 3. a 4.

rozhodla

pronajmout  části pozemku p.p.č. 345/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 12 m2 v k.ú.
Hrabůvka, ul. Mitušova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému
obvodu Ostrava - Jih,  za účelem zřízení a užívání parkovacího stání, na dobu určitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok bez DPH žadatelům:
parkovací stání č. 3. panu  I. Š., bytem Mitušova 55, Ostrava Hrabůvka
parkovací stání č. 4. panu Ing. J. S., bytem Mitušova 55, Ostrava - Hrabůvka

0070/2
59

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 463/6 ostatní plocha, zeleň v k.ú.
Hrabůvka, o výměře 12 m2,  ul.Aviatiků, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem vybudování a užívání parkovacího místa, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0071/2
61

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 379/1 ostatní plocha - jiná plocha o
výměře   12  m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Fr. Lýska,  v majetku Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacího  stání,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0072/2
62

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha - zeleň o výměře  2
x 12  m2  v  k.ú. Hrabůvka, ul. Krestova, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacích stání, na dobu
neurčitou s tříměsniční výpovědní lhůtou

0073/2
63

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi 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 v cizím vlastnictví v k.ú. Zábřeh nad
Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 1986/4, zast. pl. o výměře 21 m2, lokalita na ul. Kpt. Vajdy;
2) pozemek parc.č.st. 1190/19, zast. pl. o výměře 17 m2, lokalita na ul. Kpt. Vajdy;
3) pozemek parc.č.st. 2311, zast. pl. o výměře 20 m2, lokalita U Výtopny;
4) pozemek parc.č.st. 2989, zast. pl. o výměře 20 m2, lokalita U Výtopny.

0074/2
64

Zveřejnění záměru na pronájem pozemků pod stávajícími patrovými garážemi v lokalitě
Rudná-Pavlovova, 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 patrovými garážemi v cizimí vlastnictví v k.ú.
Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 2958/1 zast. pl. o výměře 227 m2, jednotka č. 19/559, lokalita Rudná-
Pavlovova;
2) pozemek parc.č.st. 2960/1 zast. pl. o výměře 225 m2, jednotka č. 17/518, lokalita Rudná-
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Pavlovova;
3) pozemek parc.č.st. 2964/1 zast. pl. o výměře 228 m2, jednotka č. 13/414, lokalita Rudná-
Pavlovova;
4) pozemek parc.č.st. 2966/1 zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/366, lokalita Rudná-
Pavlovova;
5) pozemek parc.č.st. 2972/1 zast. pl. o výměře 240 m2, jednotka č.   5/227, lokalita Rudná-
Pavlovova;
6) pozemek parc.č.st. 2974/1 zast. pl. o výměře 135 m2, jednotka č. 5555/194, lokalita
Rudná-Pavlovova;
7) pozemek parc.č.st. 2975/1 zast. pl. o výměře 163 m2, jednotka č. 7777/166, lokalita
Rudná-Pavlovova;
8) pozemek parc.č.st. 2975/1 zast. pl. o výměře 163 m2, jednotka č. 7777/174, lokalita
Rudná-Pavlovova;
9) pozemek parc.č.st. 2977/1 zast. pl. o výměře 196 m2, jednotka č. 4444/131, lokalita
Rudná-Pavlovova;
10) pozemek parc.č.st. 2980/1 zast. pl. o výměře 245 m2, jednotka č. 4/67, lokalita Rudná-
Pavlovova;
11) pozemek parc.č.st. 2981/1 zast. pl. o výměře 246 m2, jednotka č. 1/36, lokalita Rudná-
Pavlovova;

0075/2
65

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku parc.č. 73/41 ostatní plocha-ostatní plocha – ostatní
komunikace, část o výměře 10 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře, za účelem zřízení a
užívání parkovacího stání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0076/2
66

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

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 66, týkající se zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Svatoplukova, na příští schůzi rady.

0077/2
67

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

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 67, týkající se zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Zimmlerova, na příští schůzi rady.

0078/2
68

Žádost o svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Drůbeží x Koncová

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 68, týkající se žádosti o svěření pozemků v k.ú. Výškovice u Ostravy,
lokalita ulic Drůbeží x Koncová, z jednání 2. schůze rady.

0079/2
69

Návrh na stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava - Jih pro rok 2011

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava - Jih pro rok 2011 dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu stanovit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným
členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih pro rok 2011 dle předloženého návrhu
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0080/2
70

Návrh zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu pro rok 2011

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem "Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku
členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce
dlouhodobě uvolněni" pro rok 2011 dle předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit předložené "Zásady pro poskytování pracovního
volna s náhradou mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava -
Jih, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni" pro rok 2011 dle předloženého
návrhu

0081/2
71

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Veřejné zakázky o sdružených
službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení  zadavatele Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ
729 30 o výběru nejvhodnější nabídky na sdruženou dodávku elektrické energie na období od
1.1.2011-31.12.2011 pro obvod Ostrava-Jih a uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny s uchazečem, který předložil svou nabídku  pod pořad. č. 4 CZECH-KARBON
s.r.o., se sídlem, Ostrava, Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 2/979, PSČ 702 00, IČ
25846159  a   uzavření rámcové  smlouvy   o sdružených službách ze sítě nízkého napětí s
uchazečem, který předložil svou nabídku  pod pořad. č.  5 BICORN s.r.o., se sídlem Praha 10,
Tiskařská 10/257, PSČ 108 28, IČ 27230112

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a Rámcovou smlouvu o
sdružených službách k podpisu starostovi obvodu

Termín: 20.12.2010

0082/2
72P

Časový postup ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

časový postup ředitelky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové
organizace, který je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s
nařízením vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009
Sb.,

zmocňuje

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

0083/2
73P

Parkoviště za Kotvou- dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/065/2010 na provedení „Parkoviště za
Kotvou“ , kterým se mění ustanovení odst. 13 Čl. IV smlouvy o dílo se zhotovitelem
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTRAVA, s.r.o., Dr. Šmerala 1270/11, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČ 26792222, a to takto:
- odst. 13 Čl. IV smlouvy bude ve znění: "Objednatel může zhotoviteli po předání staveniště
poskytnout zálohovou platbu se splatností v roce 2010.

ukládá
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Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/065/2010

Termín: 8.12.2010

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/029/2010 a předložit k podpisu
starostovi Městského obvodu Ostrava - Jih

Termín: 13.12.2010

0084/2
74P

Veřejná zakázka "Výstavba bytového domu - startovací byty"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/049/10 na realizaci veřejné zakázky
"Výstavba bytového domu - startovací byty" se zhotovitelem Stavos Stavba a.s., kterým se
doplňuje čl. IV. Platební podmínky,  fakturace takto:
odst. 11 ve znění
"Objednatel může zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout  zálohovou  platbu ve výši do 6
542 500 Kč vč. DPH na práce realizované v r. 2011 se splatností v r. 2010. V roce 2011 bude
nejprve provedeno vyúčtování do výše zálohy a následně bude prováděna fakturace dle
původního ujednání ve smlouvě".
se nahrazuje zněním
"Objednatel může zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout  zálohovou  platbu ve výši do 9
968 756 Kč vč. DPH na práce realizované v r. 2011 se splatností v r. 2010. V roce 2011 bude
nejprve provedeno vyúčtování do výše zálohy a následně bude prováděna fakturace dle
původního ujednání ve smlouvě".

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4/034/049/10 na výše uvedenou zakázku

Termín: 7.12.2010

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/049/10 na výše uvedenou zakázku a
předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 10.12.2010

0085/2
75P

Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi - VZ pro zpracování
projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba"

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 75P, týkající se jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi -
VZ  pro zpracování projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, na příští
schůzi rady.

0086/2
76P

Podmínky výzvy (služby dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Zajištění úklidových služeb v objektech DPS Horymírova
121, 123 a 125, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 74.10 k poskytnutí
služeb "Zajištění úklidových služeb v objektech DPS Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-
Zábřeh“ dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění, zájemcům uvedeným v
předloženém přínosu
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jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, odbor právní
2. Bc. Lenka Podolinská, vedoucí odboru sociální péče
3. Renáta Rárová, odbor právní

náhradníci členů
1. Ing. Bc. Natalia Mlynková, odbor právní
2. Ľubica Kupková, pečovatelská služba odboru sociální péče
3. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Bc. Natalia Mlynková, odbor právní
3. Bc. Lenka Podolinská, vedoucí odboru sociální péče

náhradníci členů
1. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
2. JUDr. Jiří Prokeš, odbor právní
3. Bc. Darina Kupková, odbor sociální péče

ukládá

Ing. Natalii Mlynkové, pověřené zastupováním odboru právního

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 74.10 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.1.2011

0087/2
77P

Přehled o zadávání VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II.
Zásad za III. čtvrtletí 2010 MŠ, p.o. a odboru bytového a ostatního hospodářství a referátu
person. a platového a za I. - III. čtvrtletí 2010 ZŠ a MŠ, p.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez
DPH:
- za III. čtvrtletí roku 2010 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové
organizace,
- za III. čtvrtletí roku 2010 odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu, a
- za III. čtvrtletí roku 2010 referátu personálního a platového,
- za I. - III. čtvrtletí roku 2010 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, 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

0088/2
78P

Výběr nejvhodnější nabídky (stavební práce, 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 Letecká 16

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče SV UNIPS s.r.o. se sídlem Bílovecká 106, 721 00  Ostrava-Svinov, IČ: 48391204
(nabídka pořad. č. 1),
- uchazeče BYSTROŇ - zateplení a.s. se sídlem Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ:
27800466 (nabídka pořad. č. 2),
- uchazeče BDSTAV MORAVA s.r.o. se sídlem Družstevní 2288, 738 01  Frýdek-Místek, IČ:
26807947 (nabídka pořad. č. 4),
- uchazeče MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem Úlehlova 298/18, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
 27776506 (nabídka pořad. č. 6),
- uchazeče MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem  Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava-Mariánské
Hory, IČ: 27762157 (nabídka pořad. č. 7) a
- uchazeče Stavos Stavba a.s. se sídlem Mitušova 25, 700 30  Ostrava-Hrabůvka, IČ:
44739494 (nabídka pořad.č. 15)
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
66.10 na provedení stavebních prací  "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v
Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům Letecká 16" a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem:

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

Kč 3.935.429,00 bez DPH
tj. Kč 4.328.972,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem JTA - Holding, spol. s r.o., se sídlem Nám. Sv. Čecha
732/1, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČ: 25816624, za nabídkovou cenu:

Kč 4.841.979,00 bez DPH
tj. Kč 5.336.038,00 vč. DPH a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Antonín Essler - RENOVA s místem podnikání Novodvorská
88, 747 21  Kravaře, IČ: 12123323, za nabídkovou cenu:

Kč 4.446.162,05,00 bez DPH
tj. Kč 4.890.778,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Natalii Mlynkové, pověřené zastupováním odboru právního

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 66.10

Termín: 31.1.2011

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 Letecká
16"

Termín: 20.12.2010

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 Letecká
16" a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 31.12.2010

0089/2
79P

Zpráva komise (služba dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - projekt "Zeleň za Lunou"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče Ing. Lenku Vašíčkovou s místem podnikání J. Herolda 6, 700 30  Ostrava-Bělský Les,
IČ: 76266991,
z důvodů uvedených v přiloženém zdůvodnění tohoto přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 73.10 k poskytnutí služeb - projektu "Zeleň za Lunou" o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem JACKO, projekty & vozovky s.r.o. se sídlem Ženíškova 2313/1, 702
00 Moravská Ostrava, IČ: 27800440, za nabídkovou cenu:
Kč 1.107.500,00 bez DPH,
tj. Kč 1.329.000,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního
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připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k poskytnutí služeb -
projektu "Zeleň za Lunou"

Termín: 22.12.2010

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvyo dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
poskytnutí služeb - projektu "Zeleň za Lunou" a předat jej k podpisu starostovi městského
obvodu

Termín: 31.12.2010

0090/2
80

Smlouva o spolupráci se společností OVAnet a.s.. na "Zřízení a provozování zóny volného
internetu" v prostorách úřadu

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o spolupráci  se společností OVAnet a.s.. na "Zřízení a provozování zóny
volného internetu" v prostorách úřadu.

ukládá

Ing. Romanu Škubalovi, vedoucí oddělení informační systém připravit návrh smlouvy na výše
uvedenou spolupráci,  Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového prověřit návrh
smlouvy na výše uvedenou spolupráci  a předat ji k podpisu starostovi Městského obvodu
Ostrava – Jih Mgr. Karlu Sibinskému.

0091/2
81P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI.
Etapa, dům Edisonova 31".

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/043/10 na realizaci veřejné zakázky
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. Etapa, dům
Edisonova 31", kterým se snižuje konečná cena díla na tuto zakázku na částku 9 171 686,8 Kč
vč. DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu neprovádění
některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací, se zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/043/10 na výše uvedenou zakázku

Termín: 7.12.2010

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/043/10 na výše uvedenou zakázku a
předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 9.12.2010

0092/2
82

Zajištění náhradního bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Jubilejní 59, 1+3, I. kat., č. b. 5
H. R., Jubilejní 64

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

H. R., Jubilejní 64, č. b. 5
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0093/2
OR

Termíny schůzí Rady mestského obvodu Ostrava-Jih a zasedání Zastupitelstva Městského
obvodu Ostrava-Jih na prosinec 2010 a na I. pololetí 2011.

Rada městského obvodu

schvaluje

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva – prosinec 2010

schůze rady dne:    9. 12. 2010
zasedání zastupitelstva dne:  16. 12. 2010

termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva na I. pololetí  2011:

schůze rady:
schůze dne      6. 1. 2011
schůze dne    20. 1. 2011
schůze dne      3. 2. 2011
schůze dne    17. 2. 2011
schůze dne      3. 3. 2011
schůze dne    17. 3. 2011
schůze dne    31. 3. 2011
schůze dne    14. 4. 2011
schůze dne    28. 4. 2011
schůze dne    12. 5. 2011
schůze dne    26. 5. 2011
schůze dne      9. 6. 2011
schůze dne    23. 6. 2011

zasedání zastupitelstva:
zasedání dne    10. 3. 2011
zasedání dne      5. 5. 2011
zasedání dne    16. 6. 2011
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

OR
Vyjádření poškozeného v trestním řízení.

Rada městského obvodu

rozhodla

o tom, že Městský obvod Ostrava-Jih se připojuje jako poškozený v trestním řízení vedeném
Policií ČR v trestní věci číslo jednací OKFK-252/TČ-2009-200237.

Tiskové opravy

TO
Tisková oprava k usnesení č. 6118/117 ze dne 4.11.2010

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, uzavřít smlouvu o nájmu části podchodů tramvajových zastávek
Tylova, Dolní a Hulvácká na ul. Plzeňská v Ostravě-Zábřehu, pozemky p.č. 455/94, 455/141 a
455/136 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na dobu 5 let za účelem umístění reklamy Ing. M. K., IČ:
62358006, Na Zámčiskách 931/50, 724 00 Ostrava-Stará Bělá. Nájemné je stanoveno na 10
000,- Kč + aktuální sazba DPH /rok za jednotlivou reklamu.
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