
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH

USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský

starosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

Bc. Radim Miklas

místostarosta
Městského obvodu
Ostrava-Jih

z 20. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava - Jih

která se konala 9.6.2011 9:00

(usn.č. 0802/20 - usn.č. 0884/20)
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Přehled usnesení 20. schůze Rady městského obvodu, konanou dne 9.6.2011 9:00

č. usn. č. m. Název materiálu

0802/20 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0803/20 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0804/20 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0805/20 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0806/20 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0807/20 6. Zrušení usnesení č. 747/19 ze dne 26. 5. 2011 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0808/20 7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0809/20 8. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0810/20 9. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0811/20 10. Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště mateřské školy a školní jídelny - výdejny P.
Lumumby 14 ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0812/20 11. darování neupotřebitelných počítačů ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0813/20 12. Pronájem volných míst v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0814/20 13. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0815/20 14. Odpis nedobytných pohledávek ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0816/20 15. Odpis pohledávek po zemřelých ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0817/20 16. Prominutí poplatku z prodlení ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0818/20 17. Pronájem bytu výběrovým řízením ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0819/20 18. Pronájem bytu, zveřejnění záměru na pronájem bytů, prodloužení nájmu bytů zvláštního určení
( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0820/20 19. Rozšíření účelu pronájmu v nebytovém prostoru v obytném domě na ul. Rodimcevova 25,
O.-Zábřeh ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0821/20 20. Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0822/20 21. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0823/20 22. Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší, uzavření
smlouvy o ubytování ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0824/20 23. Žádosti o schválení výměny bytu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0825/20 24. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. E.Podgorného ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0826/20 25. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Tarnavova ( Ing. Pavel Planka ,
místostarosta )

0827/20 26. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0828/20 27. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova ( Ing.
Pavel Planka , místostarosta )

0829/20 28. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova ( Ing. Pavel
Planka , místostarosta )

0830/20 29. Navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0831/20 30. Prodej domu a pozemku na ul. Markova 14, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstvo (
Ing. Radim Lauko , místostarosta )
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0832/20 31. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0833/20 32. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0834/20 33. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0835/20 34. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0836/20 35. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rottrova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta
)

0837/20 36. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0838/20 37. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, Gerasimovova ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0839/20 38. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská x Jugoslávská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0840/20 39. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0841/20 40. Pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0842/20 41. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Krokova ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0843/20 42. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok.
U Korýtka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0844/20 43. Ukončení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0845/20 45. Souhlas s přistoupením k právům a závazkům a pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Volgogradská ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0846/20 46. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Hrabůvka ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0847/20 47. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0848/20 48. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v
k.ú. Hrabůvka, ul. Na Čtvrti ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0849/20 49. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene na pozemek v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Politických vězňů ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0850/20 50. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v k.
ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská - doplnění usnesení č. 64/2 ze dne 2.12.2010 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0851/20 51. Souhlas se změnou účelu užívání pronájmu části pozemku v rámci výstavby „Multifunkčního
domu Ostrava - Dubina“ ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0852/20 52. Stanovisko k pronájmu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0853/20 53. Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0854/20 54. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0855/20 55. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská a stanovisko k prodeji
pozemku, nesvěřeného městskému obvodu ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0856/20 56. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách - zrušení
usnesení č. 340/9 ze dne 17.2.2011 ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0857/20 57. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku, povolení kácení dřevin a souhlas se vstupem,
umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )
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0858/20 58. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Odborářská 16 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0859/20 59. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Odborářská 18 ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0860/20 60. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemků v Městském obvodu Ostrava - Jih ( Ing. Radim
Lauko , místostarosta )

0861/20 61. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a
zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0862/20 62. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova ( Ing.
Radim Lauko , místostarosta )

0863/20 63. Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

0864/20 64. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni ( Mgr. Karel
Sibinský , starosta )

0865/20 65. Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí roku 2011 (
Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0866/20 66. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih ( Mgr. Karel Sibinský , starosta )

0867/20 67. Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu ( Mgr.
Karel Sibinský , starosta )

0868/20 68P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům
Edisonova 29" ( Ing. Radim Lauko , místostarosta )

0869/20 69P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „GO elektroinstalace společných prostor - Karpatská 20 a U Studia 1, Ostrava-Zábřeh“ (
Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0870/20 70P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 20 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh“ (
Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0871/20 71P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh“ ( Ing. Bc.
Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0872/20 72P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) na dodávku „Motorových vozidel“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek )

0873/20 73P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18, Ostrava-Zábřeh“ (
Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0874/20 74P. Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová ,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0875/20 75P. Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava kontejnerových stání v oblasti sídliště Bělský Les,
Dubina, Výškovice, Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0876/20 76P. Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - „GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50, 52“ ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0877/20 77P. 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 42, 44, 46, 48;
Ostrava–Hrabůvka“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek
)

0878/20 78P. 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 50, 52, 54, 56;
Ostrava–Hrabůvka“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek
)
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0879/20 79P. 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) - „Rekonstrukce náměstí Generála Svobody“ ( Ing. Bc. Dana
Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0880/20 80P. 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) - „Výměna oken a balkonových dveří Dr. Šavrdy 3028/17 a
3029/19, Ostrava-Bělský Les“ ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0881/20 81P. Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - „Vytvoření Pasportu dopravního značení pro GIS Úřadu Ostrava-Jih“
( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek )

0882/20 82P. 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) - "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33, Ostrava-
Výškovice, příspěvková organizace" ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek )

0883/20 83P. Zrušení VZ, podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Oprava soc. zařízení na ZŠ A. Kučery 20,
pav. B, O.-Hrabůvka, p.o." ( Ing. Bc. Dana Čechalová , pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek )

0884/20 OR Informace místostarosty Bc. Radima Miklase ( Bc. Radim Miklas , místostarosta )

nepřijato 44. Souhlas s kácením dřevin na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou ( Ing. Radim Lauko ,
místostarosta )

0802/20
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 200 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 336 o 200 tis. Kč

0803/20
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3319, pol. 2329 o 5 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5169 o 5 tis. Kč

0804/20
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 12, § 3639, pol. 2131 o 100 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121 o 100 tis. Kč

0805/20
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 3, § 4377, pol. 5222 o 2 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 3, § 4377, pol. 5223 o 2 tis. Kč

0806/20
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu
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souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 1 900 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r.
2010)
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6123, UZ 11 o 1 900 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0807/20
6

Zrušení usnesení č. 747/19 ze dne 26. 5. 2011

Rada městského obvodu

zrušuje

rozpočtové opatření schváleno usnesením č. 747/19 ze dne 26. 5. 2011 týkající se finančního
vypořádání stavby Výtopna U Korýtka, 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

0808/20
7

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují investiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4223, UZ 38588505 o 3 918 tis. Kč
- zvyšují investiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4223, UZ 38188501 o 346 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, §6402. pol. 5367, ORG 8713, UZ 8224 o 3 167 tis. Kč  
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, §6402. pol. 5367, ORG 8713, UZ 8223 o 1 097 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

0809/20
8

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Odborářská 70, velikost 0 + 2, I. kat., č. b. 17
S. B., bytem Mjr. Nováka 27, Ostrava-Hrabůvka

0810/20
9

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:

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 15 000,- Kč od PARA CONSULTING s.r.o. Havířov -Podlesí k uhrazení
pobytu pedagogům (5 000,-Kč) a na dopravu autobusem (10 000,- Kč) v rámci akce KIMEX ve
dnech 23.-24.9.2011 v Hotelu P. Bezruč v Malenovicích
-věcný dar v hodnotě 82 382,- Kč od PARA CONSULTING s.r.o. Havířov -Podlesí na akci
BAREVNÝ DEN S KIMEXEM konaný dne 29.6.2011

Základní škola Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 2 000,- Kč od firmy REEL-Štafa, Baarova 15, Ostrava-Mariánské Hory pro
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děti školy při pořádání školních akcí.

0811/20
10

Zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště mateřské školy a školní jídelny - výdejny P.
Lumumby 14

Rada městského obvodu

souhlasí

se zvýšením kapacity Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13,
příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště mateřské školy a školní jídelny - výdejny P.
Lumumby 14 dle důvodové zprávy s účinností od 1.9.2011.

0812/20
11

darování neupotřebitelných počítačů

Rada městského obvodu

souhlasí

s darováním již dále neupotřebitelných počítačů v počtu 35 ks v celkové hodnotě 418.126,56
Kč občanským sdružením (nestátním neziskovým organizacím dle přílohy materiálu

0813/20
12

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 31, PP na ul. B. Četyny paní P. A.
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 32, box č. 11, PP na ul. Vl. Vlasákové paní H.
M. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně
vč. DPH,

3)
pronajmout parkovací místo pro jednostopé vozidlo v krytém stání v PO 51, box č. 15/1, PP na
ul. L. Hosáka panu A. K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným
nájmem 400,- Kč měsíčně vč. DPH.

0814/20
13

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v :
- PO 31, box č. 34, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní D. P.,
- PO 31, box č. 51/1, PP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce paní I. Z.,
- PO 51, box č. 32, PP na ul. L. Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan P. S., dle
důvodové zprávy,

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 37, PP na ul. Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan P. T.,
- PO 31, box č. 13/2, NP na ul. B. Četyny, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan S. P. H., dle
důvodové zprávy,

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

0815/20
14

Odpis nedobytných pohledávek

Rada městského obvodu
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souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním a bytovém fondu

- po panu P. D. a S. H., za pronájem bytu na ul. Jandova 2878/3, Ostrava-Zábřeh, ve výši
90.431 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 12.624 Kč za náklady na opravu bytu  a ve
výši 5.592 Kč za náklady řízení ,
- po panu L .M., za pronájem bytu na ul Rodimcevova 2178/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši
81.399 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1.977 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z
vyúčtování služeb, ve výši 143.763 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 4.560 Kč za náklady
řízení,
- po panu A. S., za pronájem bytu na ul. Výškovická 429/157, Ostrava-Výškovice, ve výši
12.458 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 18.393,60 Kč za náklady na opravu bytu, ve
výši 39.273 Kč za poplatek z prodlení a ve výši 4.059 Kč za náklady řízení, dle důvodové
zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0816/20
15

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- po panu R.V., za pronájem bytu na ul. Horní 650/13, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1 022,92 Kč
s příslušenstvím za nájemné a ve výši 180 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb,
- po panu E. N, za pronájem bytu na ul Odborářská 711/26, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 199,36
Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po paní E. L., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 1573/17, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1
324,37 Kč s příslušenstvím za nájemné,
- po panu J.. D., za pronájem bytu na ul. Jubilejní 310/46, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 60,42
Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po paní R. B, za pronájem bytu na ul. Horní 735/43, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 2 797,80 Kč
s příslušenstvím za "ušlé nájemné" a ve výši 1 146,15 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z
vyúčtování služeb,
- po panu R. V., za pronájem bytu na ul. Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka, ve výši
560,56 kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb,
- po panu J. Ch., za pronájem bytu na ul. Horní 664/9, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 708,84 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po paní M.P., za pronájem bytu na ul. Odborářská 678/74, Ostrava-Hrabůvka, ve výši
287,90 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po panu F. B. posl. bytem Jiskřiček 11, Ostrava-Zábřeh, za neuhrazenou fakturu za výměnu
vstupních dveří bytu ve výši 4 375 Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 500 Kč,
dle důvodové zprávy.

0817/20
16

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- panu K. B., za byt č. 1, na ul. Bedrnova 2883/6, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 % z částky 74
469 Kč, tj. 22 341 Kč, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

0818/20
17

Pronájem bytu výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o přednostním pronájmu bytu s dluhem, na dobu určitou dle důvodové zprávy
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V. Vlasákové 17, 1+2, standard, č. b. 13
H. L. B., V.Vlasákové 15

rozhodla

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

II.

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

Výškovická 151, 1+3, standard, č. b. 16
Č. M., Čujkovova 32

rozhodla

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

0819/20
18

Pronájem bytu, zveřejnění záměru na pronájem bytů, prodloužení nájmu bytů zvláštního
určení

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Klegova 21, 1+2, standard, č. b. 10
M. J., Lepařova 12, Ostrava-Muglinov

II.

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

Výškovická 151, 0+1, standard, č. b. 19
B. M., B. Četyny 2

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

III.

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

IV.

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., Krmelínská 1137, Brušperk

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

0820/20
19

Rozšíření účelu pronájmu v nebytovém prostoru v obytném domě na ul. Rodimcevova 25,
O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozšířením účelu pronájmu v nebytovém prostoru v obytném domě na ul. Rodimcevova
2055/25 v Ostravě-Zábřehu o poskytování služby kursových sázek prostřednictvím počítačové
sestavy sázkové kanceláře Fortuna Game a.s. nájemkyni paní Aleně Hruboňové, bytem
Milíčova 4, Ostrava 1

rozhodla

o zvýšení nájemného za pronájem nebytového prostoru v obytném domě na ul. Rodimcevova
2055/25 v Ostravě-Zábřehu, o celkové výměře 129,50 m2, na částku 1.200,- Kč/m2/rok s
účinností od následujícího měsíce po umístění počítačové sestavy pro příjem kursových sázek

0821/20
20

Ukončení nájmu garážového stání, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garážového stání č. 2 na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina, podanou
nájemkyní paní Š. Z., bytem A. Gavlase 110/30, Ostrava-Dubina

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 2 v obytném domě na
ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a
minimální výší měsíčního nájemného 800,- Kč vč. DPH

0822/20
21

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

Č. J., Bohumíra Četyny 2, č. b. 14
V. M., Bohumíra Četyny 2, č. b. 41
L. P., Bedřicha Václavka 1, č. b. 16
M. M., Jana Škody 1, č. b. 3
P. F., Jana Škody 1, č. b. 31
K. D., Jana Škody 9, č. b. 5
T. J., Klegova 23, č. b. 27
D. V., Klegova 23, č. b. 41
V. V., Lumírova 7, č. b. 12
N. J., Výškovická 153, č. b. 39
S. J., Výškovická 153, č. b. 20
Š. I., Výškovická 157, č. b. 78
H. J. a H. L., Výškovická 174, č. b. 18
Ch. L., Břenkova 7, č. b. 2

0823/20
22

Zánik nájmu bytu, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy, zajištění přístřeší, uzavření
smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

S. O., U Studia 1 a S. A., U Studia 1, č. b. 12
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2) JUDr. M. K.

M. J., Stadická 3 a M. E.,  Stadická 3, č. b. 33
JUDr..J. J.

P. J., Klegova 23, č. b. 45

II.            

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

K. Ž., Hasičská 1, č. b. 22
V. I., Dr. Šavrdy 10, č. b. 17
 
III.

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

1) Y. D.

K. M., Čujkovova 23, č. b. 35

2) JUDr. J. J.

R. M., Výškovická 151, č. b. 20

IV.

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

B. J., P. Lumumby 16, č. b. 10

V.

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

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

místnost č. 10 - Ing. M.P. Horní 3
místnost č. 15 - V. L., Hasičská 22  

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

místnost č. 21 - J. A., Horní 3

0824/20
23

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
P. K.
Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh

R. J.
Volgogradská 16, Ostrava-Zábřeh

2)
L. .D.
Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

N. T.
Tylova 15, Ostrava-Zábřeh

3)
M. S.
Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh
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S. Š.
Výškovická 174, Ostrava-Výškovice

0825/20
24

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. E.Podgorného

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 71/53 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 12 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. E.Podgorného ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacího
místa pro osobní vozidlo na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0826/20
25

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
3 x 12 m2 + 10 m2 (pro vybudování příjezdu na parkovací místa) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Tarnavova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání tří parkovacích míst pro osobní vozidla včetně příjezdu
k těmto místům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0827/20
26

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 793/250 ostatní plocha, zeleň o výměře
3 x 12 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě,  ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání tří parkovacích
míst pro osobní vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0828/20
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 9/19 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 2 x 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání dvou parkovacích
míst pro osobní vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0829/20
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 12
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacího místa pro
osobní vozidlo na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

0830/20
29

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

navýšení hodnoty předaného nemovitého majetku, které provedla:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace a
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace
z vlastních finančních prostředků, dle důvodové zprávy.
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doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací
listině ze dne 16.6.2011 příspěvkové organizaci:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace a
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.

0831/20
30

Prodej domu a pozemku na ul. Markova 14, Zábřeh, do vlastnictví právnické osoby–družstvo

Rada městského obvodu

souhlasí

s úplatným převodem domu č. pop. 2946 na pozemku parc. č. st. 4485 na ulici Markova č. or.
14 a s úplatným  převodem pozemku parc. č. st. 4485 - zastavěná plocha  a  nádvoří  o
 výměře 367 m2, v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásad prodeje domů, bytů
...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění, právnické osobě Bytové družstvo Markova 14,
Ostrava, se sídlem Ostrava, Markova 2946/14, PSČ 700 30, za kupní cenu domu 19.924.570,--
Kč, za kupní cenu pozemku 110.100,-- Kč a za úhradu nákladů na zpracování znaleckého
posudku ve výši 10.000,-- Kč

doporučuje

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

0832/20
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/9 zahrada, ZPF o výměře 88 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřením Městskému obvodu
Ostrava - Jih, panu P. S., bytem Krokova 15, Ostrava - Zábřeh,  za účelem užívání jako
zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2,  na dobu určitou jeden rok

0833/20
32

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout  část pozemku  st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih,  společnosti  Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se
sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, za účelem zřízení a užívání příjezdu s ročním nájmem ve
výši 240,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0834/20
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostravy-Jih, v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi  v cizím
vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce za cenu 45,- Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 1143, zast. pl. o výměře 25 m2 v k.ú. Hrabůvka, manželům P. B. a R.
B., bytem Šídlovecká 460/26, Ostrava-Hrabová;
2) pozemek parc.č.st. 3606, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu R. W.,
bytem M. Bajera 6034/6, Ostrava-Poruba;
3) pozemek parc.č.st. 4715, zast. pl. o výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu A. H.,
bytem Jugoslávská 2844/49, Ostrava-Zábřeh.

0835/20
34

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
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plocha,. T., bytem Baranovova 5, Ostrava – Zábřeh,  za účelem užívání zahrádky s ročním
nájmem ve výší 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

b)  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,
panu P. K., bytem Čujkovova 50, Ostrava – Zábřeh,  za účelem užívání zahrádky s ročním
nájmem ve výší 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0836/20
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 623/79 ostatní plocha, zeleň o výměře  9 m2 v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Rottrova, panu D. F.i, IČ: 64080340, se sídlem Ostrava - Ostrava-Jih - Zábřeh,
Rezkova 2962/10,  za účelem užívání stánku PNS a přístupu k němu, s ročním nájmem ve výši
6.000,- Kč na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0837/20
36

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Jiříkovského

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 71/56 ostatní plocha - zeleň o výměře 33 m2, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. V. Jiříkovského, za účelem zřízení a užívání 3 parkovacích míst pro osobní vozidla,
za cenu 45,- Kč/m2/rok, panu R. P., trvale bytem V. Jiříkovského 146/42, Ostrava – Dubina,
panu Janu Sekaninovi, trvale bytem V. Jiříkovského 145/40, Ostrava – Dubina a paní Z. S.,
trvale bytem V. Jiříkovského 161/15, Ostrava – Dubina, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0838/20
37

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, Gerasimovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/29 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 x 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, Gerasimovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, takto:  

a) panu P. K., bytem Gerasimovova 12, Ostrava – Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání
 parkovacího stání č. 1,  s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

b) panu L. I., bytem Gerasimovova 16, Ostrava – Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání
 parkovacího stání č. 2,  s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

c) panu Š. M., bytem Gerasimovova 12, Ostrava – Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání
 parkovacího stání č. 3,  s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0839/20
38

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská x Jugoslávská

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 100/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2   v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská x Jugoslávská, F. F.i, bytem Pionýrská 1694, Rychvald,
P. F. a R. F., oba bytem Na Drahách 300, Sviadnov, Frýdek-Místek 1 a Daně Flaksové, bytem
Pionýrská 1694, Rychvald, za účelem zřízení a užívání stavby přístupového chodníku k objektu
občanské vybavenosti s ročním nájmem ve výši  240,- Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0840/20
39

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout části pozemku p.p.č. 654/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 12 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného
Městskému obvodu Ostrava-Jih, takto:  

a) paní Z. M., bytem Průkopnická 22, Ostrava – Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání
 parkovacího stání č. 1,  s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

b) panu D. K., bytem Průkopnická 9, Ostrava – Zábřeh,  za účelem zřízení a užívání
 parkovacího stání č. 2,  s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

0841/20
40

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p. p. č. 654/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 58 m2  a p. p. č.
654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 11 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova,
 společnosti  TEMPO TRAINING  & CONSULTING a.s., IČ: 26813335, Ostrava, Svinov, Nad
Porubkou 838, za účelem zřízení a užívání příjezdu s ročním nájmem ve výši 240,- Kč, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
nemovitosti

0842/20
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Krokova, paní A.. M.., bytem Krokova 11, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1438/08, dohodou dnem 30.6.2011

b) zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/10 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou

0843/20
42

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
lok. U Korýtka

Rada městského obvodu

bere na vědomí

ukončení pronájmu pozemku st.p.č. 6063 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh
nad Odrou, panu J. A., bytem Výškovická 72, Ostrava – Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/0499/10, z důvodu úmrtí dnem 1.12.2010

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemku st. p. č. 6063 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k. ú.
Zábřeh nad Odrou, lokalita U Korýtka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání pozemku pod nemovitostí, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0844/20
43

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o ukončení pronájmu pozemku p.p.č. 2976 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 556 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, společnosti U Helbicha s.r.o, s sídlem Ostrava, Zábřeh,
Plzeňská 379/28, IČ: 27816664, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0666/09/Ulr, na
základě žádosti nájemce dohodou dnem 30.6.2011

0845/20
45

Souhlas s přistoupením k právům a závazkům a pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Volgogradská

Rada městského obvodu
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bere na vědomí

žádost společnosti  ARMITANO s.r.o., o přistoupení k právům a závazkům,  vyplývajícím ze
 Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/1439/08/Ulr., dle důvodové zprávy  

a

souhlasí

s přistoupením k právům a závazkům společnosti ARMITANO s.r.o., vyplývajícím ze  Smlouvy
o nájmu nemovitosti č. 7/014/1439/08/Ulr.  ze dne 2.9.2008, na základě Dohody o převzetí
práv a závazku  mezi paní  P. D., IČ 73060933, bytem Volgogradská 2478/167, Ostrava –
Zábřeh a společností    ARMITANO s.r.o., IČ: 26857651, se sídlem Poděbradova 27/826,
Ostrava – Moravská Ostrava

a

rozhodla

vypovědět  pronájem části pozemku p.p.č. 783/4 ostatní plocha o výměře 140 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, za účelem zřízení a užíváná letní sezonní zahrádky,
 společnosti ARMITANO s.r.o., IČ: 26857651, se sídlem Poděbradova 27/826, Ostrava –
Moravská Ostrava, na základě  Dohody o převzetí práv a závazků ze Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1439/08/Ulr.

0846/20
46

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických
komunikací  na pozemcích p.p.č. 371/6 ostatní plocha – zeleň, p.p.č. 463/6 ostatní plocha –
zeleň, st.p.č. 469 zastavěná plocha a nádvoří,  p.p.č. 468/1 ostatní plocha – silnice, p.p.č.
468/5 ostatní plocha – ostatní komunikace,  p.p.č. 475/1 ostatní plocha – ostatní komunikace a
p.p.č. 485/1 ostatní plocha – zeleň vše v k.ú. Hrabůvka,  ul. Cholevova – Krakovská - Horní a
Dr. Martínka ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava
– Jih.

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 371/6 ostatní plocha
– zeleň, p.p.č. 463/6 ostatní plocha – zeleň, st.p.č. 469 zastavěná plocha a nádvoří,  p.p.č.
468/1 ostatní plocha – silnice, p.p.č. 468/5 ostatní plocha – ostatní komunikace,  p.p.č. 475/1
ostatní plocha – ostatní komunikace a p.p.č. 485/1 ostatní plocha – zeleň vše v k.ú. Hrabůvka,
 ul. Cholevova – Krakovská - Horní a Dr. Martínka ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih,   za účelem stavby podzemního vedení veřejné sítě
elektronických komunikací v rámci akce „OMS PODA – Cholevova, Krakovská, Martínka –
posílení a zokruhování sítě“ v celkové délce  250 bm  pro investora stavby, společnost PODA
a.s.,  28.října 102/1168, 702 00 Ostrava, IČ: 258 16 179, za úplatu  500,- Kč/bm bez DPH v
ostatní ploše a 600,- 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 podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací
b) vstupováním a vjížděním na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního vedení
veřejné sítě elektronických komunikací a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem podzemního vedení veřejné sítě
elektronických komunikací, společností  PODA a.s., se sídlem 28.října 102/1168, 702 00
Ostrava, IČ: 258 16 179, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v
rozsahu dle předloženého návrhu.

0847/20
47

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

Rada městského obvodu
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souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických
komunikací  na pozemcích p.p.č. 995/12 ostatní plocha – jiná plocha   a p.p.č. 995/60 ostatní
plocha – ostatní komunikace   v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih.

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích p.p.č. 995/12 ostatní plocha
– jiná plocha   a p.p.č. 995/60 ostatní plocha – ostatní komunikace   v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih.,   za
účelem stavby podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací v rámci akce „OMS
PODA – Zábřeh, přípojka Mňukova 24/3022“v celkové délce  60bm  pro investora stavby
společnost  PODA a.s.,  28.října 102/1168, 702 00 Ostrava, IČ: 258 16 179, za úplatu  500,-
Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 600,- 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 podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací
b) vstupováním a vjížděním na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním podzemního vedení
veřejné sítě elektronických komunikací a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem podzemního vedení veřejné sítě
elektronických komunikací,  společností  PODA a.s., se sídlem  28.října 102/1168, 702 00
Ostrava, IČ: 258 16 179, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v
rozsahu dle předloženého návrhu.

0848/20
48

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací staveb přeložky nadzemního vedení NN a přípojky zemní
kabelového vedení NN  na pozemku  p.p.č.221/1 ostatní plocha – ostatní komunikace , v
k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu
Ostrava – Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku  p.p.č. 221/1 ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k.ú.Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih.,   za účelem stavby přeložky nadzemního vedení NN a
výstavby 2 nových betonových sloupů v rámci akce "Ostrava, Hrabůvka, Na Čtvrti, Kempný,
NNv č. stavby IV-12-8001761" a stavby nové zemní kabelové přípojky  v rámci akce „Ova, Na
Čtvrti, p. Kempný, příp. NNk“  v celkové délce  30 bm  pro investora staveb Čez Distribuce,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, IČ: 24729035,  za úplatu  400,- Kč/bm bez DPH v
ostatní ploše, 500,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše a za umístění sloupu 1000,-Kč/ks bez
DPH

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem staveb přeložky nadzemní vedení NN a
zemní kabelové přípojky NN, společnost  Čez Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
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Podmokly, IČ: 24729035, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v
rozsahu dle předloženého návrhu.

0849/20
49

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemek  p.p.č. 566/143 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Politických vězňů, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění  kanalizační přípojky
pod povrchem dotčeného pozemku v délce  3 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek  p.p.č. 566/143 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy- svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění kanalizační přípojky pod
povrchem dotčeného pozemku v délce  3 bm,  pro Vladimíru Breitenbacherovou, bytem
Politických vězňů 1388/12, Ostrava – Zábřeh, za úplatu 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 stavby kanalizační
přípojky,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přípojky, s paní Vladimírou
Breitenbacherovou, bytem Politických vězňů 1388/12, Ostrava – Zábřeh, smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

0850/20
50

Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene k pozemkům v
k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská - doplnění usnesení č. 64/2 ze dne 2.12.2010

Rada městského obvodu

souhlasí

a) s doplněním pozemků p.p.č. 555/142 ostatní plocha, jiná  plocha a p.p.č. 555/185 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, ve všech bodech
usnesení č. č. 64/2 ze dne 2.12.2010, 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. 37/014/918/10 ze dne 9.2.2011, dle
předloženého návrhu

0851/20
51

Souhlas se změnou účelu užívání pronájmu části pozemku v rámci výstavby „Multifunkčního
domu Ostrava - Dubina“

Rada městského obvodu

souhlasí

se změnou účelu užívání pronájmu části pozemku parc.č. 101/1 ostatní plocha – jiná plocha o
výměře 7 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu
Ostrava - Jih, v k.ú. Dubina u Ostravy, lokalita ulic Horní x A. Kučery, za účelem umístění a
provozování informačního pylonu v souvislosti se stavbou „Multifunkční dům Ostrava -
Dubina“, za cenu 500,- Kč/m2/měsíc bez DPH, společnosti JTH Investment, a.s., IČ:27340171,
se sídlem Krupská  33/20, 415 01 Teplice, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
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0852/20
52

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

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat kladné stanovisko k pronájmu části pozemku  parc.č. 793/379 ostatní plocha – jiná
plocha, o celkové výměře 50 m2,  v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
nesvěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem vybudování a užívání sjezdu a
nájezdu z/na silnici III/4787 - ul. Proskovická

0853/20
53

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČ: 25911368, se sídlem Ostrava, Zábřeh, Ruská
č.p.3077/135,  o směnu pozemků  ve svém vlastnictví, a to p.p.č. 2999/1 ostatní plocha, jiná
plocha, p.p.č. 2999/2 ostatní plocha, silnice, p.p.č. 2999/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
 p.p.č. 526/43 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 526/86 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 526/87
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za pozemky p.p.č. 526/51 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.p.č. 526/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 526/53 ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 526/56 ostatní plocha, ostatní komunikace p.p.č. 526/57
ostatní  plocha, jiná plocha, p.p.č. 526/59 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 526/64
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města
Ostrava, nesvěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih a pozemky p.p.č. 1005/23 ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 4391 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému obvodu Ostrava –
Jih

a

vydává

kladné stanovisko ke směně pozemků  p.p.č. 526/51 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 526/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 526/53 ostatní plocha, ostatní
komunikace, p.p.č. 526/56 ostatní plocha, ostatní komunikace p.p.č. 526/57 ostatní  plocha,
jiná plocha, p.p.č. 526/59 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 526/64 ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, nesvěřených
Městskému obvodu Ostrava – Jih

a

doporučuje

zastupitestvu městského obvodu vydat kladné stanovisko ke směně pozemků  p.p.č. 1005/23
ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 4391 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřených Městskému obvodu
Ostrava – Jih

0854/20
54

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova

Rada městského obvodu

nesouhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemku  p.p.č. 485/16 ostatní plocha - ostatní komunikace
o výměře 457 m2,  v k.ú. Hrabůvka na ul.Klegova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy
– svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih.,  dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat záporné stanovisko ke zveřejnění záměru na prodej
 dotčeného pozemku p.p.č. 485/16 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 457 m2,  v
k.ú. Hrabůvka na ul.Klegova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené Městskému
obvodu Ostrava – Jih a požádat  Radu a Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci
zveřejnění záměru na prodej dotčeného pozemku

0855/20
55

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská a stanovisko k prodeji
pozemku, nesvěřeného městskému obvodu

Rada městského obvodu
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stahuje

materiál č. 55, týkající se Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská
a stanovisko k prodeji pozemku, nesvěřeného městskému obvodu, z 20. jednání schůze rady
městského obvodu k projednání v dopravní komisi

0856/20
56

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Troskách - zrušení
usnesení č. 340/9 ze dne 17.2.2011

Rada městského obvodu

zrušuje

svoje usnesení č. 340/9 ze dne 17.2.2011

a

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace  o  výměře 80 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. V Troskách, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem sjednocení
vlastnictví k užívaným nemovitostem

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu zveřejnit  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 673/7 ostatní
plocha, ostatní komunikace  o výměře 80 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou – ul. V Troskách, za
účelem sjednocení vlastnictví k užívaným nemovitostem

0857/20
57

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

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 0698/18 ze dne 12.5.2011

a

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha,  zeleň v k.ú.
Hrabůvka, o výměře 150 m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem novostavby pergoly s přístupovou rampou a
přístřešku nad schodištěm do suterénu budovy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou

a

souhlasí

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

a

souhlasí

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

a

rozhodla
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o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha
- zeleń ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem stavby přeložky VN v celkové délce 20 bm pro vlastníka stavby společnost ČEZ
Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ: 24729035,   za
úplatu 500,- Kč / bm bez DPH ve zpevněné ploše a 400 ,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s vlastníkem přeložky VN  společností  ČEZ
Distribuce a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,  IČ: 24729035,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého
návrhu

0858/20
58

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Odborářská 16

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 243/13 ostatní plocha zeleň o výměře 2 x
 4 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.  Odborářská, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih,účelem přístavby lodžií k bytovému domu Odborářská
706/16 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0859/20
59

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Odborářská 18

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 243/13 ostatní plocha zeleň o výměře 2 x
4 m2 v k.ú. Hrabůvka, ul.  Odborářská 18, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeného
Městskému obvodu Ostrava - Jih, přístavby lodžií k bytovému domu Odborářská 707/18, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0860/20
60

Zveřejnění záměru na pronájem části pozemků v Městském obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemků  p.p.č. 101/38 ostatní plocha – zeleň v k.ú.
Dubina u Ostravy, p.p.č. 223/14 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.p.č. 311/33 ostatní
plocha – jiná plocha, p.p.č. 391/22 ostatní plocha – zeleň, p.p.č. 468/1 ostatní plocha - silnice,
p.p.č. 468/6 ostatní plocha – ostatní komuikace, p.p.č. 475/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace a p.p.č. 477/6 ostatní plocha zeleň v k.ú. Hrabůvka, pozemky p.p.č. 474/33
ostatní plocha – ostatní komunikace, p.p.č. 612/79 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.p.č.
783/11 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.p.č. 995/12 ostatní plocha – ostatní komunikace
a p.p.č. 1095/18 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemek
p.p.č. 762/1 ostatní plocha – silnice v k.ú. Výškovice u Ostravy, vše ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih o výměře  44 x 2 m2,  za účelem
instalace promolaviček s reklamní plochou na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní lhůtou

0861/20
61

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku, Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby
a zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 23 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání přístupu a příjezdu, na
dobu neurčitou s tříměsiční výpovědní lhůtou
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a

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací staveb, a to vodovodní přípojky v délce 4 bm, kanalizační
 přípojky v délce 6 bm a přípojky NN v délce 7 bm,  umístěných pod povrchem pozemku p.p.č.
424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli, který je v
majetku Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih,  v rámci
výstavby rodinného domu

a

rozhodla

A) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 424/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění staveb vodovodní
přípojky v délce 4 bm a kanalizační  přípojky v délce 6 bm pro pana Tomáše Jurdzina, bytem
Neklanova 579, Ostrava - Zábřeh, za a úplatu 500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše a
400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přípojek vodovodní a kanalizační
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se  
  zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přípojek vodovodní
a kanalizační,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

B) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemek p.p.č. 424/5 ostatní
plocha ostatní komunikace  v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  za účelem umístění stavby  přípojky NN
 v délce 7 bm, pro společnost  ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8 , za úplatu 500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše a 400,-
Kč/bm bez DPH v ostatní 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 přípojky NN,
a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  vodovodní a
kanalizační přípojky - panem Tomášem Jurdzinou, bytem Neklanova 579, Ostrava - Zábřeh a s
budoucím vlastníkem přípojky NN - společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení úplatného
věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

0862/20
62

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit  záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/7 zahrada  o  výměře 52 m2   v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou

0863/20
63

Změna odpisového plánu na rok 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace, jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2011 Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci,  dle důvodové zprávy
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0864/20
64

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změnu určení zabezpečování konkrétních úkolů  starostovi a místostarostům, dle § 84 odst. 2
písm. k) zák. č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění změn a doplňků, takto:

a) starostovi Mgr. Karlu Sibinskému na úsecích:
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti 
- zadávání veřejných  zakázek 
- legislativní činnosti 
- publicity obvodu 
- obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
- veřejného pořádku 

b) místostarostovi Ing. Radimu Laukovi  na úsecích:
- stavebně správního řízení 
- životního prostředí 
- vodního hospodářství a ochrany vod 
- investiční výstavby a rozvoje 
- bytového hospodářství - správy DaBF 
- technického provozu a údržby majetku 
- památkové péče 

c) místostarostovi Bc. Radimu Miklasovi na úsecích:
- financí a rozpočtu 
- školství, kultury a tělovýchovy 
- prevence kriminality 
- vnitřní správy
- sociální péče
- sociálně právní ochrany dětí

d) místostarostovi Ing. Pavlu Plankovi na úsecích:
- komunálních služeb 
- dopravy a silničního hospodářství 
- památkové péče 
- majetkových vztahů 
- správy informačního systému

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu určit, dle § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb. O obcích
ve znění změn a doplňků, starostovi a místostarostům zabezpečování konkrétních úkolů

0865/20
65

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí roku 2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za I. pololetí roku
2011

0866/20
66

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2011 dle předloženého návrhu s účinností od 1. 7. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu stanovit měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným
členům Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2011 dle předloženého s
účinností od 1. 7. 2011
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0867/20
67

Poskytnutí peněžitého plnění občanům, pracujícím v komisích rady městského obvodu

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnout peněžité plnění občanům, pracujícím v komisích Rady městského obvodu
Ostrava-Jih dle upraveného návrhu s účinností od 1. 7. 2011

0868/20
68P

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

skutečnosti k uplatnění smluvní pokuty zhotoviteli Bytostav Poruba a.s dle smlouvy o dílo č.
4/034/055/10 a dodatku č. 4/034/055.1/10 na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce domů
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 29" dle důvodové zprávy

rozhodla

uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 246 761,70 Kč dle smlouvy o dílo č. 4/034/055/10 a dodatku
č. 4/034/055.1/10 na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v
Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 29", vůči  zhotoviteli Bytostav Poruba a.s.

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

uplatnit smluvní pokutu vůči zhotoviteli Bytostav Poruba a.s.

Termín: 29.7.2011

0869/20
69P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „GO elektroinstalace společných prostor - Karpatská 20 a U Studia 1, Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 38.11 na
provedení  stavebních prací „GO elektroinstalace společných prostor -  Karpatská 20 a U Studia
1, 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 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. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

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

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 38.11

Termín: 25.7.2011

0870/20
70P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 20 a Tylova 4, Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 39.11 na
provedení  stavebních prací „GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 20 a Tylova
4, 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 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. Bc. Radim Miklas, místostarosta 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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 39.11

Termín: 25.7.2011

0871/20
71P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 26, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 48.11 na
provedení  stavebních prací„GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 26, Ostrava-
Zábřeh“, 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
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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. Bc. Radim Miklas, místostarosta 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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 48.11

Termín: 25.7.2011

0872/20
72P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) na dodávku „Motorových vozidel“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 36.11 na na
dodávku „Motorových vozidel“  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. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Jiří Hrabina, ředitel Majetkové správy Ostrava-Jih

náhradníci členů
1. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Libor Kaňák, vedoucí autoprovozu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Jiří Hrabina, ředitel Majetkové správy Ostrava-Jih

náhradníci členů                        
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Libor Kaňák, vedoucí autoprovozu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku VZ 36.11

Termín: 25.7.2011

0873/20
73P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18, Ostrava-
Zábřeh“
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 37.11 na
provedení  stavebních prací „Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18,
Ostrava-Zábřeh“ dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a oddílu B. části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních
smluv a o 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. Bc. Radim Miklas, místostarosta 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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 37.11

Termín: 30.6.2011

0874/20
74P

Podmínky výzvy (dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části
II. Zásad) „Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 34.11 na
provedení  stavebních prací „Zateplení střechy Karpatská 2857/20, 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 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. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
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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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 34.11

Termín: 25.7.2011

0875/20
75P

Podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a oddílu B části II. Zásad) - "Oprava kontejnerových stání v oblasti sídliště
Bělský Les, Dubina, Výškovice, Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 47.11 k provedení
stavebních prací "Oprava kontejnerových stání v oblasti sídliště Bělský Les, Dubina, Výškovice,
 Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011" 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. Renáta Moskalová, odbor dopravy a komunálních služeb
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Dostál, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

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

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Milada Černošková, odbor dopravy a komunálních služeb

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 47.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.7.2011

0876/20
76P

Podmínky výzvy (staveb.práce dle § 18 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - „GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50, 52“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 45.11 k provedení
stavebních prací „GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50, 52“ 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
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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. Jitka Škutová, 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 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 45.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.8.2011

0877/20
77P

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 42, 44, 46,
48; Ostrava–Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 41.11 k provedení
stavebních prací „Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 42, 44, 46, 48; 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
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Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastupováním ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 41.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.8.2011

0878/20
78P

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 50, 52, 54,
56; Ostrava–Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 43.11 k provedení
stavebních prací „Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 50, 52, 54, 56; 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 43.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.8.2011

0879/20
79P

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) - „Rekonstrukce náměstí Generála Svobody“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 46.11 k provedení
stavebních prací „Rekonstrukce náměstí Generála Svobody“ 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
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2. Ing. Jitka Škutová, 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 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 46.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.8.2011

0880/20
80P

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) - „Výměna oken a balkonových dveří Dr. Šavrdy
3028/17 a 3029/19, Ostrava-Bělský Les“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 42.11 k provedení
stavebních prací „Výměna oken a balkonových dveří Dr. Šavrdy 3028/17 a 3029/19, Ostrava-
Bělský Les“ 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 42.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 31.8.2011
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0881/20
81P

Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad) - „Vytvoření Pasportu dopravního značení pro GIS Úřadu
Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 3 VS projekt, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Na Obvodu 45/1100, PSČ 703
00, IČ 25385054
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
 VZ 31.11 na  „Vytvoření Pasportu dopravního značení pro GIS Úřadu Ostrava-Jih“   o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal nabídku
pořad. č. 2 Ostravské komunikace, a. s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská  25/1266, IČ
25396544  za nabídkovou cenu
   895 788 Kč bez DPH,
1 074 946 Kč včetně DPH
jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 1 SDRUŽENÍ
DIGIS, spol. s r.o.  a GEODIS BRNO, spol. s r.o.  sestávající z   DIGIS, spol. s r.o.  se sídlem
Ostrava, Poruba, Gen. Sochora 6176/6A, PSČ 708 00, IČ 19012276  a GEODIS BRNO, spol. s
r.o. se sídlem  Brno, Lazaretní 11a, IČ 00559709  za nabídkovou cenu
1 197 725  Kč bez DPH,
1 437 270  Kč včetně DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky „Vytvoření
Pasportu dopravního značení pro GIS Úřadu Ostrava-Jih“

Termín: 25.6.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Vytvoření Pasportu dopravního značení
pro GIS Úřadu Ostrava-Jih“ za cenu bez DPH 895 788 Kč, cena včetně DPH 1 074 946 Kč a
předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 30.6.2011

0882/20
82P

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) - "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33,
Ostrava-Výškovice, příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče ALL & ING, s.r.o. se sídlem Heyrovského 1725/7, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ:
25898566, a
- uchazeče VOSTAV MORAVA a.s. se sídlem Kuršova 468/28, 721 00  Ostrava-Svinov, IČ:
25836129,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 35.11 k provedení stavebních prací "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ
Šeříková 33, Ostrava-Výškovice, příspěvková organizace" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Lumír Hanzelka s místem podnikání Dolní 70, 700 30  Ostrava-
Zábřeh, IČ: 46546677, za nabídkovou cenu:
Kč 1.427.494,00 bez DPH,
tj. Kč 1.712.993,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Pavel Semanco SE-MO s místem podnikání Rybářská
2058/8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 12130125, za nabídkovou cenu:
Kč 1.892.707,00 bez DPH,
tj. Kč 2.271.248,40 vč. DPH

ukládá
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Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních
prací "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33, Ostrava-Výškovice, příspěvková
organizace"

Termín: 8.7.2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Výměna ležatých rozvodů vody na ZŠ Šeříková 33, Ostrava-
Výškovice, příspěvková organizace" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 15.7.2011

0883/20
83P

Zrušení VZ, podmínky výzvy (stavební práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Oprava soc. zařízení na ZŠ A. Kučery 20,
pav. B, O.-Hrabůvka, p.o."

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče Ján Meliš MERI s místem podnikání Halasova 3, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ:
60316861
- uchazeče ALL& ING, s.r.o. se sídlem Heyrovského 1725/7, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ:
25898566
- uchazeče VOSTAV MORAVA a.s. se sídlem Kuršova 468/28, 721 00  Ostrava-Svinov, IČ:
25836129,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 32.11 k provedení stavebních prací "Oprava
sociálního zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace",
neboť byli z účasti vyloučeni všichni uchazeči

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 50.11 k provedení
stavebních prací "Oprava sociálního zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace" dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, pro uzavírání
koncesních smluv a o koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu
Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném
znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

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

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

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

ukládá
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Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu VZ 32.11 a VZ
50.11 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u VZ 50.11

Termín: 31.8.2011

0884/20
OR

Informace místostarosty Bc. Radima Miklase

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o provozovatelích, umístění a počtech výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných
technických hracích zařízení (JTHZ) včetně úhrad místních poplatků na území obvodu
Ostrava-Jih
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

44
Souhlas s kácením dřevin na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

projednala

žádost společnosti Dalkia Česká republika, a.s. o vydání souhlasu vlastníka pozemků s
kácením dřevin v rámci provedení udržovacích prací teplovodního kanálu

a

VARIANTA A

nevydává souhlas s kácením 4 ks dřevin na  pozemcích p.p.č. 654/48 ostatní plocha, p.p.č.
654/51 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 740/4 ostatní plocha v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
 společnosti  Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava, 28. října
3123/152, za podmínky provedení náhradní výsadby na náklady  společnosti  Dalkia Česká
republika, a.s., dle důvodové zprávy

VARIANTA B

vydává souhlas s kácením 4 ks dřevin na  pozemcích p.p.č. 654/48 ostatní plocha, p.p.č.
654/51 ostatní plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 740/4 ostatní plocha v k.ú. Výškovice
u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
 společnosti  Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se sídlem Ostrava, 28. října
3123/152, za podmínky provedení náhradní výsadby na náklady  společnosti  Dalkia Česká
republika, a.s.

Tiskové opravy

TO
Tisková oprava k usnesení č. 696/18 ze dne 12.5.2011

Rada městského obvodu

nesouhlasí

1) se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc.č.st. 2964/1 zast. pl. o výměře 228
m2, jednotka č. 13/414, spoluvalstnický podíl o velikosti 10,07 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;
2) se zřízením věcného břemene na pozemku parc.č.st. 2964/1 zast. pl. o výměře 228 m2,
jednotka č. 13/414, spoluvalstnický podíl o velikosti 10,07 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou;

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje výše
uvedené části pozemku
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