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Přehled usnesení 22. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 7. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0925/22 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0926/22 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0927/22 3. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0928/22 4. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0929/22 5. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu  v rámci projektu "Moderní
škola na ZŠ Provaznická" (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0930/22 6. Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v r. 2010/2011 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0931/22 7. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Oráčova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

0932/22 8. pronájem části podchodů tramvajových zastávek na ul. Výškovická, O.-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0933/22 10. Podání žádosti o dotaci na projekt  -  Modernizace hlediště Kina LUNA. (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0934/22 11. Ukončení projektu Výtopna "U Korýtka" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0935/22 12. Pronájem volného místa v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0936/22 13. Směna míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0937/22 14. Vyřazení majetku MSOJ (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0938/22 15. Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF Ing. Ladislavem Žilou, LAMIA správa domů
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0939/22 16. Podání výpovědí z nájmů garáží, zveřejnění záměrů na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0940/22 17. Podmínky pronájmu bytů, stanovení smluvního nájemného pro byty a garáže v objektu na ul. Provaznická
na pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka a pověření výkonem správy (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0941/22 18. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0942/22 19. Pronájem bytů výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0943/22 20. Pronájem náhradního bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0944/22 21. Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0945/22 22. Ukončení nájmů garáží, zveřejnění záměrů na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0946/22 23. Uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č.4/032/94/08 - Veřejná zakázka ,,Pravidelný úklid budov ÚMOb
Ostrava-Jih a odloučených pracovišť" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0947/22 24. Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0948/22 25. Zánik nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0949/22 26. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0950/22 27. Žádosti o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku práva nájmu bytu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0951/22 28. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Odborářská 16 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0952/22 29. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Odborářská 18 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0953/22 30. Pronájem části pozemku
v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0954/22 31. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0955/22 32. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0956/22 33. Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0957/22 34. Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. E. Podgorného (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0958/22 36. Souhlas s kácením dřevin na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0959/22 37. Souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

0960/22 38. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy,
pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0961/22 39. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka,
ul. Bystřinova (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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0962/22 40. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k.ú. Hrabůvka,
ul. Hasičská (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0963/22 41. Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. U Korýtka (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

0964/22 42. Opětovná žádost o výjimku při prodeji domu na ul. U Studia 3, Ostrava-Zábřeh (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0965/22 43. Zrušení části usnesení a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Mitušova (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0966/22 44. Zrušení části usnesení a pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

0967/22 45. Zrušení části usnesení č. 5041/95 ze dne 4.3. 2010 a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

0968/22 46. Zřízení věcného břemene na pozemcích
v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Charvátská x Poklidná (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0969/22 47. Žádost Chronos hodiny – klenoty, s.r.o. o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu na
ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0970/22 48P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 27"
(Ing. Radim Lauko, místostarosta)

0971/22 49P. Odstoupení od nabídky na lok. č. 3 (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Oprava kontejner. stání v obl. sídliště Bělský Les, Dubina, Výškovice,
Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0972/22 50P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - "Oprava kontejner. stání v obl. sídliště Bělský Les, Dubina, Výškovice, Hrabůvka a Zábřeh
v r. 2011" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0973/22 51P. Jmenování komise k (nadlimitní VZ na služby,  dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném znění a části
III. Zásad)  - zpracování projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál Ostrava-Jih, dostavba - I.
Etapa" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0974/22 52P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Zateplení štítu Rodimcevova  2060/24, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

0975/22 53P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) -  „Výměna oken na MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0976/22 54P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Oprava a zateplení fasády MŠ Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0977/22 55P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. a II.
čtvrtletí 2011 oddělení školství a kultury (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0978/22 56P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. čtvrtletí
2011 ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

0979/22 57P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
2011 ZŠ, příspěvkové organizace (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0980/22 58P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - "Oprava soc. zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B, O.-Hrabůvka, příspěvková organizace"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0981/22 59P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - "GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50, 52" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0982/22 60P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 42, 44, 46, 48; O.-Hrabůvka"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0983/22 61P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 50, 52, 54, 56; O.-Hrabůvka"
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0984/22 63P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna oken a balkonových dveří Dr. Šavrdy 3028/17 a 3029/19,
O.-Bělský Les" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0985/22 64P. Zrušení veřejné zakázky a 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)

0986/22 65P. Zrušení veřejné zakázky a 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)
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0987/22 66P. Zrušení veřejné zakázky a 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)

0988/22 67P. Zrušení VZ a 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)

0989/22 68P. Zrušení VZ a 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)

0990/22 69P. Zrušení veřejné zakázky a 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)

0991/22 70P. Oznámení o podání námitky  a  rozhodnutí o ní ve věci VZ 17.11  „Komplexní zateplení domu V. Košaře 5“
(Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0992/22 71P. Jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce " Rekonstrukce náměstí Generála Svobody" (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

nepřijato 9. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

nepřijato 35. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Výškovická (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

nepřijato 62P. Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v platném
znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

0925/22  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

1) úpravu závazného ukazatele  ZŠ Kosmonautů 13, tj. navýšení o 414 tis. Kč

2) rozpočtové opatření, kterým se
    - zvyšují  investiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4223,  ÚZ 38188501 o 25  tis. Kč
    - zvyšují  investiční přijaté transfery od regionálních rad pol. 4223,  ÚZ 38588505 o 284  tis. Kč
    - zvyšují  neinvestiční přijaté transfery od  regionálních rad pol. 4123 ÚZ 38188001 o  8   tis. Kč
    - zvyšují  neinvestiční přijaté transfery od  regionálních rad pol. 4123 ÚZ 38588005 o 97   tis. Kč

    - zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ÚZ 38188501, ORG 359 o 25   tis. Kč
    - zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, ÚZ 38588505, ORG 359 o 284   tis. Kč
    - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ÚZ 38188001, ORG 359 o 8  tis. Kč
    - zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ÚZ 38588005, ORG 359 o 97   tis. Kč

0926/22  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 3, ORG 1034 o 1 260 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 12, § 6171, pol. 6130, UZ 3 o 1 260 tis. Kč

0927/22  
3

Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Horymírova 123, 0 + 2, I. kat., č. b. 51
N. A. a N. J.,  bytem Mitušova 9, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 68, 0 + 2, I. kat., č. b. 21
S. F.,  bytem Stadická 15, Ostrava-Hrabůvka

Odborářská 74, 0 + 2, I. kat., č. b. 2
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K. M., bytem B. Četyny 4, Ostrava-Bělský Les

bere na vědomí

odstoupení od uzavření nájemních smluv o pronájmu  bytů v Domě s pečovatelskou službou na ulici
Odborářská v Ostravě-Hrabůvce dle důvodové zprávy

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

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

0928/22  
4

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-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 5 000,- Kč na školní potřeby pro žáky školy od firmy ORC group s.r.o.
Ostrava-Petřkovice

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
-věcný dar v hodnotě 2 483,- Kč hračky pro děti MŠ Mozartova 9 od zákonných zástupců dětí MŠ.

0929/22  
5

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu  v rámci projektu
"Moderní škola na ZŠ Provaznická"

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení výjimky ze "Zásad vztahů Městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,
které byly zřízeny Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho
působnosti ve školství a kultuře", v části čtvrté, čl.2, bodu 1.3 a 1.4 a čl.3, bodu 3 pro Základní
školu Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení vybavení v předpokládané výši
710.000,-Kč včetně DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a finančních závazků plynoucích
ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na projekt "Moderní škola na ZŠ
Provaznická" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo
CZ.1.07/1.4.00/21.2078

0930/22  
6

Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v r. 2010/2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v r. 2010/2011

0931/22  
7

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha-zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul.
Oráčova o výměře 12 m2 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacího místa pro osobní vozidlo na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.

0932/22  
8

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

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV č. 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb. o
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obcích, obojí v platném znění, uzavřít smlouvu o nájmu části podchodů v majetku Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, podchodů tramvajových zastávek na ul.
Výškovická p.č. 736/3, 736/4 a 757/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou za účelem umístění 6 ks
nástěnných, plošně přisazených neosvětlených reklamních zařízení na dobu určitou 5 let firmě
Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4. Nájemné je
stanoveno na částku 1 000,- Kč/rok/m2, roční nájemné činí 81 690,- Kč + aktuální sazba DPH.

0933/22  
10

Podání žádosti o dotaci na projekt  -  Modernizace hlediště Kina LUNA.

Rada městského obvodu

souhlasí

s podáním žádosti o dotaci  na projekt Modernizace hlediště Kina LUNA v Ostravě - Zábřehu v rámci
programu podpory ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

ukládá

Ing. Bc. Janě Pěluchové, referát ekonomického rozvoje,

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

Termín: 29. 12. 2011

0934/22  
11

Ukončení projektu Výtopna "U Korýtka"

Rada městského obvodu

souhlasí

s předloženou zprávou o ukončení projektu Výtopna "U Korýtka" spolufinancovaného z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osy 2
Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields

rozhodla

o předložení zprávy o ukončení projektu Výtopna "U Korýtka"  včetně  konečného vyúčtování  Radě
města Ostravy

0935/22  
12

Pronájem volného místa v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 51, box č. 32, PP na ulici L. Hosáka paní P. W. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

0936/22  
13

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa paní D. Z. B., která je v současné době nájemcem boxu č. 59 v
krytém stání v PO 01, PP na ulici Fr. Formana za parkovací místo v boxu č. 05 v krytém stání v PO
01, PP na ulici Fr. Formana, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 59 v krytém stání v PO 01, PP na ulici Fr.
Formana na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,-
měsíčně vč. DPH,

2)
- o směně parkovacího místa pana P. Z., který je v současné době nájemcem boxu č. 60 v krytém
stání v PO 01, PP na ulici Fr. Formana za parkovací místo v boxu č. 06 v krytém stání v PO 01, PP
na ulici Fr. Formana, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 60 v krytém stání v PO 01, PP na ulici Fr.
Formana na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,-
měsíčně vč. DPH,
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3)
o směně parkovacího místa paní M. M., která je v současné době nájemcem boxu č. 37 v krytém
stání v PO 31, PP na ulici B. Četyny za parkovací místo v boxu č. 34 v krytém stání v PO 31, PP na
ulici B. Četyny, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 37 v krytém stání v PO 31, PP na ulici B.
Četyny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,-
měsíčně vč. DPH.

0937/22  
14

Vyřazení majetku MSOJ

Rada městského obvodu

bere na vědomí

informaci o vyřazení majetku MSOJ dle bodů 2 a 3 důvodové zprávy

souhlasí

s částečným vyřazením majetku MSOJ dle bodu 1 důvodové zprávy

doporučuje

Zastupitelstvu městského obvodu  ke schválení částečné vyřazení majetku MSOJ dle bodu 1
důvodové zprávy

0938/22  
15

Harmonogram činností souvisejících s ukončením správy DaBF Ing. Ladislavem Žilou, LAMIA
správa domů

Rada městského obvodu

schvaluje

harmonogram činností souvisejících s ukončením správy domovního a bytového fondu Ing.
Ladislavem Žilou, LAMIA správa domů a s převodem obytných domů na příspěvkovou organizaci
Majetková správa Ostrava-Jih dle důvodové zprávy

rozhodla

I.
o převodu pohledávek evidovaných pověřeným správcem domovního a bytového fondu Ing.
Ladislavem Žilou, LAMIA správa domů u prodaných domů na právní odbor Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih k datu 31.07.2011

II.
s účinností od 01.09.2011 o poskytnutí příspěvku příspěvkové organizaci Majetková správa
Ostrava-Jih na správu obytných domů převedených od pověřeného správce domovního a bytového
fondu Ing. Ladislava Žily, LAMIA správa domů ve výši 163,- Kč/spravovaná jednotka/měsíc dle
důvodové zprávy

jmenuje

pracovní skupinu ve složení Ing. Jana Holubová, Ing. Ivana Habrová, p. Petr Borovec a p. Renáta
Knapíková zajišťující dozor za vlastníka, tj. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
při protokolárním předávání agendy domovního a bytového fondu

odvolává

plné moci a pověření udělené pověřenému správci domovního a bytového fondu Ing. Ladislavu
Žilovi, LAMIA správa domů a jím určeným zástupcům ke dni ukončení mandátní smlouvy dle
důvodové zprávy

0939/22  
16

Podání výpovědí z nájmů garáží, zveřejnění záměrů na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o podání výpovědí z nájmů garáží nájemcům:
- paní O. Ch., bytem Stavbařů 700/14, Ostrava-Hrabůvka - pronájem garáže č. 7 na ul. Čujkovova
1715/23, Ostrava-Zábřeh
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- panu P. D., bytem Výškovická 2575/83, Ostrava-Zábřeh - pronájem garáže č. 9 na ul. Čujkovova
1715/23, Ostrava-Zábřeh
dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor - garáží č. 7 a 9 na ul. Čujkovova 1715/23,
Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší měsíčního
nájemného 1.000,- Kč vč. DPH za pronájem garáže

0940/22  
17

Podmínky pronájmu bytů, stanovení smluvního nájemného pro byty a garáže v objektu na ul.
Provaznická na pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka a pověření výkonem správy

Rada městského obvodu

rozhodla

s účinností ke dni nabytí právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí k objektu na ul.
Provaznická na pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka

I.

o podmínkách pronájmu volných bytů v objektu na ul. Provaznická na pozemku parc. č. st. 2225 v
k.ú. Hrabůvka, dle důvodové zprávy

II.

o výši smluvního nájemného 80,00 Kč/m² podlahové plochy bytu/měsíc pro byty v objektu na ul.
Provaznická na pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, dle důvodové zprávy

III.

o výši nájemného 1200,00 Kč/měsíc vč. platné sazby DPH za pronájem garáží o celkové podlahové
ploše 23,81 m² a 1300,00 Kč/měsíc vč. platné sazby DPH za pronájem garáží o celkové podlahové
ploše 28,30 m² v objektu na ul. Provaznická na pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka, dle
důvodové zprávy

IV.

o svěření objektu na ul. Provaznická na pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka do správy
příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, IČ 66739331, se sídlem Provaznická
1244/62, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy

0941/22  
18

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- panu A. S., za byt č. 2 na ul. Jubilejní 1, Ostrava-Hrabůvka ve výši 100 %, tj. 861 Kč, dle
důvodové zprávy

0942/22  
19

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 55
S. S., Provaznická 35

V. Jiřikovského 27, 1+3, standard, č. b. 8
T. Ž., V. Jiřikovského 22

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 12
V. J., Horní 88

Rodimcevova 18, 1+1, standard, č. b. 11
T. D., 29. dubna 29
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Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 87
M. A., Jandova 24/54, Hlučín-Darkovičky

Jubilejní 31, 0+2, standard, č. b. 4
V. L., Kořenského 41, Ostrava-Vítkovice

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 33
S. J., Horní 3

U Studia 3, 0+2, standard, č. b. 57
Z. D., Proskovická 37

Edisonova 29, 0+3, standard, č. b. 7
K. J., Provaznická 74

Edisonova 29, 1+2, standard, č. b. 1
P. T., V Zálomu 12

rozhodla

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

II.

o pronájmu bytu za přistoupení k části dluhu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

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

III.

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

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 17
H. L., Gorochovova 12

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 84
P. J., Svazácká 20

Čujkovova 32 1+1, standard, č. b. 37
R. L., Horní 2

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 50
P. R. Horní 3

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 13
B. M., Humenská 347/49, Košice

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 58
B. J., Jílová 17 a Č. A., Jílová 17, Ostrava-Moravská Ostrava

Čujkovova 23, 1+1, standard, č. b. 54
H. P., Klimkovická 28, Ostrava-Poruba

Mňukova 24, 0+1, standard, č. b. 3
M. M., Markova 15

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 61
N. N., Abramovova 6

Výškovická 153, 0+1, standard, č. b. 74
T. D., Lumírova 9

Výškovická 157, 0+1, standard, č. b. 44
C. P. Porubská 14, Ostrava-Poruba

0943/22  
20

Pronájem náhradního bytu, pronájem bytu, uzavření smlouvy o ubytování

Rada městského obvodu

rozhodla

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

Zlepšovatelů 58, 1+3, standard, č. b. 2
K. M., Velflíkova 4 a Kačová Denisa, nar. 16.12.1985, Velflíkova 4

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

K. M., Velflíkova 4 a K. D., nar. 16.12.1985, Velflíkova 4, č. b. 1

2)
o pronájmu náhradního bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Jubilejní 43, 1+2, standard, č. b. 3
N. R., Jubilejní 41  

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

N. R., Jubilejní 41, č. b. 5  

II.

o pronájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

Rodimcevova 20, 1+3, standard, č. b. 1
B. M., Proskovická 41 a B. M.,Proskovická 41

Mňukova 24, 1+3, standard, č . b. 59
M. P., Dr. Martínka 67 a M. L., J. Herolda 2

III.

o pronájmu bytu na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

Edisonova 27, 0+3, standard, č. b. 3
T. M., Edisonova 27

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

bytu č. 6, Edisonova 5A
T. M.,  Edisonova 27

IV.

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

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

místnost č. 5 – L. M., Horní 3
místnost č.9 – F. R., Horní 3

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

místnost č. 5 – F. A., Svornosti 16
místnost č. 16 – Z. V., Srbská 29
místnost č. 18 – O. T., Horní 3
místnost č. 20 – S. Z., Dr. Martínka 45

0944/22  
21

Udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby

Rada městského obvodu

rozhodla

o udělení souhlasu s umístěním sídla právnické osoby v obytném domě v majetku Statutárního
města Ostravy - Městského obvodu Ostrava-Jih:

- "Bytové družstvo Výškovická 115" v obytném domě č. pop. 2264 na ul. Výškovická č. or. 115 v
Ostravě-Zábřehu.

Tento souhlas se uděluje za účelem umístění sídla nově vznikající právnické osoby v souvislosti s
privatizací obytného domu Výškovická 115/2264.
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0945/22  
22

Ukončení nájmů garáží, zveřejnění záměrů na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď z nájmu garáže č. 6 na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, podanou nájemcem
panem P. S. bytem Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka

rozhodla

I.
ukončit nájem garáže č. 1 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh s nájemcem panem P. B.,
bytem Jugoslávská 2810/25, Ostrava-Zábřeh dohodou ke dni 31.7.2011

II.
zveřejnit záměry na pronájem nebytových prostor - garáže č. 6 na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-
Hrabůvka a garáže č. 1 na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou dva měsíce a minimální výší měsíčního nájemného 1.000,- Kč vč. DPH za pronájem garáže

0946/22  
23

Uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č.4/032/94/08 - Veřejná zakázka ,,Pravidelný úklid
budov ÚMOb Ostrava-Jih a odloučených pracovišť"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č.4/032/94/08 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu ,,Pravidelný úklid budov  ÚMOb Ostrava-Jih a odloučených pracovišť"  v rozsahu dle
důvodové zprávy.

0947/22  
24

Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

P. P. a P. M., Václava Jiřikovského 27, č. b. 3
T. P., Vlasty Vlasákové 19, č. b. 12
T. J., Bedřicha Václavka 3, č. b. 23
P. M., Václava Jiřikovského 31, č. b. 17
K. D., Lumírova 7, č. b. 57
H. E., Výškovická 151, č. b. 39
S. H., Výškovická 151, č. b. 55
D. L., Výškovická 153, č. b. 27
N. D., Výškovická 153, č. b. 37
O. R., Výškovická 157, č. b. 16
H. S., Výškovická 157, č. b. 39
B. I., Lumírova 7, č. b. 14
Ž. Š. a Ž. D., Tylova 4, č. b. 21
F. M. a F. J., Svornosti 37, č. b. 7
S. P. a S. L., Edisonova 84, č. b. 19
J. J., Stadická 3, č. b. 21
R. V.,  Dr. Šavrdy 17, č. b. 2
H. T., Plzeňská 10, č. b. 4
F. P., Plzeňská 10, č. b. 60
S. L., Mňukova 24, č. b. 38
M. Š, Václava Košaře 1, č. b. 38
S. V. a S. L., Václava Košaře 5, č. b. 1
L. M., Václava Košaře 5, č. b. 56
V. J., Jubilejní 4, č. b. 4
B. M. Jubilejní 40, č. b. 2
K. M. a K. D., Jubilejní 40, č. b. 3
H. J., Čujkovova 31, č. b. 1
V. J., Jubilejní 44, č. b. 2
M. M., Jubilejní 50, č. b. 1
B. O., Odborářská 70, č. b. 34
T. L., Františka Formana 34, č. b. 7
K. R., Abramovova 16, č. b. 1

II.

o uzavření smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou - 3 měsíce dle důvodové zprávy
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L. H., nar. 28.03.1984, Čujkovova 32, č. b. 25

0948/22  
25

Zánik nájmu bytu dohodou, výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Yvetě Dvořákové

P. V., Čujkovova 32, č. b. 92

2) Mgr. Renátě Prosické

S. J., Jiskřiček 3, č. b. 5

3) JUDr. Milanu Knapovi

T. P., Čujkovova 29 a T. J., Čujkovova 29, č. b. 56
G.-B. B., V. Košaře 5 a G. J. V. Košaře 5, č. b. 4

4) JUDr. Jarmile Jařabáčové

M. H., V. Jiřikovského 37 a M. Z., V. Jiřikovského 37, č. b. 5
P. P., B. Václavka 19, č. b. 2

II.

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

Š. V., Markova 16 a Š. Z., Markova 16, č. b. 1
K. M., Pavlovova 71, č. b. 21
P. B., Volgogradská 143 a Ž. P., Volgogradská 143, č. b. 10

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 JUDr. Milanu Knapovi, dle důvodové zprávy

B. Ž., Plzeňská 8, č. b. 17

0949/22  
26

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
J. P.
Vlasty Vlasákové 21, Ostrava-Bělský Les

P. J.
28. října 155, Ostrava-Mariánské Hory

2)
M. Š.
Vlasty Vlasákové 19, Ostrava-Bělský Les

P. S.
Jičínská 23, Ostrava-Výškovice

3)
R. K.
Františka Formana 47, Ostrava-Dubina
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K. J.
Horní 62, Ostrava-Hrabůvka

4)
M. N.
Zlepšovatelů 58, Ostrava-Hrabůvka

T. H.
Markova 23, Ostrava-Zábřeh

5)
E. Š.
Svornosti 11, Ostrava-Hrabůvka

P. U.
Dělnická 28, Ostrava-Poruba

0950/22  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

I.
V. Vlasákové 17, 1+3, standard, č. b. 12
M. K.  a P. K., V. Vlasákové 17, Ostrava-Bělský Les

II.
F. Formana 49, 0+2, standard, č. b. 9
D. L. a M. L., F. Formana 49, Ostrava-Dubina

III.
Edisonova 7, 1+2, standard, č. b. 7
L. P. a M. P., Edisonova 7, Ostrava-Hrabůvka

0951/22  
28

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Odborářská 16

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu 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, Společenství pro dům
Odborářská 16, se sídlem Odborářská 706/16, Ostrava - Hrabůvka, IČ: 28587103, za cenu 70,-
Kč/m2/rok,  na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0952/22  
29

Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.  Odborářská 18

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu 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, Společenství pro dům
Odborářská 18, se sídlem Odborářská 707/18, Ostrava - Hrabůvka, IČ: 28590686, za cenu 70,-
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

0953/22  
30

Pronájem části pozemku
v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku parc. č. 740/118 ostatní plocha - zeleň, část o výměře 384 m2, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova, za účelem užívání zahrádky, za cenu 11,- Kč/m2/rok, panu T.
V., trvale bytem Staňkova 11/216, 700 30  Ostrava – Výškovice, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou
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0954/22  
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majteku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v k.ú. Hrabůvka a k.ú. Zábřeh nad Odrou pod stávajícími garážemi (včetně patrových
garáží) v cizím vlastnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za cenu 45,-
Kč/m2/rok:
1) pozemek parc.č.st. 949, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Hrabůvka, panu P. K., bytem Jubilejní
283/20, Ostrava-Hrabůvka;
2) pozemek parc.č.st. 2344, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu D. P., bytem
Výškovická 2548/52, Ostrava-Zábřeh;
3) pozemek parc.č.st. 2630, zast. pl. o výměře 20 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, panu R. P., bytem
Bogorodského 4, Ostrava-Zábřeh;
4) pozemek parc.č.st. 2966/1, zast. pl. o výměře 230 m2, jednotka č. 11/377, spoluvlastnický
podíl o velikosti 9,25 m2, panu T. D., bytem Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Zábřeh;
5) 1/2 pozemku parc.č.st. 2966/13, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní A. L.,
bytem Korunní 1025/30, Ostrava-Mariánské Hory;
6) 1/2 pozemku parc.č.st. 2966/14, zast. pl. o výměře 22 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní J. Z.,
bytem V Sadě 566/4, Ostrava-Vítkovice

0955/22  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku p.p.č. 654/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 x 4 m2  v k.ú. Zábřeh
nad Odrou, ul. Baranovova, Společenství vlastníků Baranovova 1666/15, IČ: 28572742, se sídlem
Baranovova 1666/15, Ostrava - Zábřeh, za účelem vybudování lodžií s ročním nájmem ve výši 70,-
Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0956/22  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2 ostatní plocha,
dráha  o výměrách 150 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, paní N. Š., bytem
Horní 3, Ostrava – Hrabůvka, trvale bydlící na ul. B. Václavka 8, Ostrava – Bělský Les a paní H. K.,
bytem J. Maluchy 9, Ostrava – Dubina, za účelem užívání zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,-
Kč/m2, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

0957/22  
34

Pronájem pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. E. Podgorného

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek parc.č. 71/53 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Ostrava - Jih, v k.ú. Dubina u
Ostravy, ul. E. Podgorného, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání pro osobní automobil, za
cenu 45,- Kč/m2/rok, paní Z. B., trvale bytem V. Jiříkovského 22/136, Ostrava – Dubina, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0958/22  
36

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

Rada městského obvodu

projednala

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

a

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,  za podmínky
provedení náhradní výsadby na náklady  společnosti  Dalkia Česká republika, a.s., dle důvodové
zprávy
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a

zmocňuje

vyřízením a provedením tohoto kácení společnost  Dalkia Česká republika, a.s., IČ: 45193410, se
sídlem Ostrava, 28. října 3123/152

0959/22  
37

Souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

aby nájemce nebytových prostor v objektu na ulici Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka RADAMOK –
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje poskytla pronajaté nebytové prostory do podnájmu
Klubu českých turistů KČT oblast Moravskoslezská, se sídlem Čs. Legií 16, Ostrava, IČ 71160477,
za účelem zajištění vlastních činností, a to za stejných podmínek, které má nájemce sjednány v
nájemní smlouvě.

0960/22  
38

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy,
pozemky v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením podnájemní smlouvy ke stávající nájemní smlouvě  č. 7/014/245/08/Wyb ze dne
9.4.2009 na pozemky parc.č. 793/334 o výměře 148 m2, parc.č. 793/335 o výměře 976 m2 a
parc.č. 793/336 o výměře 113 m2, ulice Proskovická, k.ú. Výškovice u Ostravy mezi nájemcem
dotčených pozemků společností BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o., IČ: 27655962, se sídlem Praha
6, Ruzyně, Drnovská 1042/28, PSČ 160 00 a společností PAP OIL čerpací stanice s.r.o., IČ:
27437345, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 160 00, za účelem provozování čerpací
stanice pohonných hmot, a to za stejných podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní
smlouvě

0961/22  
39

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 227/2 ostatní
plocha - ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul.Bystřinova, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 227/2 ostatní plocha -
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem stavby kanalizační přípojky k RD na ul.
Bystřinova 25/789,  v délce 6 bm, pro stavebníka paní Z. D., bytem Bystřinova 25, Ostrava -
Hrabůvka, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 500,- Kč/bm  bez DPH ve zpevněné
ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem kanalizační přípojky, paní  Z. D., bytem
Bystřinova 25, Ostrava - Hrabůvka, smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení úplatného  věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu
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0962/22  
40

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 267/2 ostatní
plocha - ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Hasičská, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku p.p.č. 267/2 ostatní plocha -
ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ul. Hasičská, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
svěřeného Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem stavby kanalizační přípojky k RD na ul.
Hasičská 41,  v délce 7,5 bm, pro stavebníka paní M. L. Q., bytem Hasičská 41, Ostrava -
Hrabůvka, za úplatu 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 500,- Kč/bm  bez DPH ve zpevněné
ploše

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

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít se stavebníkem kanalizační přípojky, paní M. L. Q.,
bytem Hasičská 41, Ostrava - Hrabůvka, smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení úplatného  věcného
břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

0963/22  
41

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

Rada městského obvodu

rozhodla

a) ukončit pronájem pozemku st.p.č. 6424 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, lok. U Korýtka, manželům J. a M. Ž., oba bytem Výškovická 57, Ostrava –
Zábřeh, dle Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 7/014/0525/10, z důvodu prodeje stavby na
dotčeném pozemku, dohodou dnem 19.4.2011

b) zveřejnit záměr na pronájem pozemku  st.p.č. 6424 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16
m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. U Korýtka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený
Městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

0964/22  
42

Opětovná žádost o výjimku při prodeji domu na ul. U Studia 3, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

opětovnou žádost ze dne 30. 5. 2011 nájemců bytů  v domě na ulici U Studia 3 o uplatnění výjimky
z kupní ceny stanovené znaleckým posudkem, a to slevy ve výši 10 - 15 % při prodeji domu č. p.
2856 na pozemku parc. č. st. 4546 na ulici U Studia č. or. 3 a pozemku parc. č. st. 4546 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů,
bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, v platném znění  

a

nesouhlasí

s udělením výjimky z kupní ceny stanovené znaleckým posudkem při prodeji domu č. p. 2856 na
pozemku parc. č. st. 4546 na ulici U Studia č. or. 3 a pozemku parc. č. st. 4546 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 464 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne
26. 4. 2001, v platném znění
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doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout

0965/22  
43

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

Rada městského obvodu

zřizuje

část usnesení rady městského obvodu č. 0055/2 ze dne 2.12.2011 na parkovací stání č. 6, ul.
Mitušova v k.ú. Hrabůvka

a

rozhodla

o pronájmu části pozemku parc. č. 354/14 ostatní plocha zeleň o výměře   12 m2 v k.ú. Hrabůvka,
ul.  Mitušova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem zřízení a užívání šikmého parkovacího  stání č. 4 paní L. M., bytem Mitušova 69,
Ostrava - Hrabůvka, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok

0966/22  
44

Zrušení části usnesení a pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia

Rada městského obvodu

zřizuje

část usnesení č. 5654/108  ze dne 15.7.2010, kterým rozhodla pronajmout  části pozemků p.p.č.
100/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 a p.p.č. 1445 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 2 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia,  ve vlastnictví Statutárního
města Ostrava - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího
stání č. 7, panu  T. H., bytem U Studia 3, Ostrava – Zábřeh, s ročním nájmem ve výši  45,- Kč/m2
bez DPH, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

rozhodla

pronajmout  části pozemků p.p.č. 100/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 a
p.p.č. 1445 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U
Studia,  ve vlastnictví Statutárního města Ostrava - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za
účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. 7, paní  A. T., bytem U Studia 3, Ostrava – Zábřeh, s
ročním nájmem ve výši  45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

0967/22  
45

Zrušení části usnesení č. 5041/95 ze dne 4.3. 2010 a pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

zřizuje

část svého usnesení č. 5041/95 ze dne 4.3. 2010 pro parkovací stání:
č.20  (původní označení č. 12)  ul. Oráčova - M. J., bytem Oráčova 3, Ostrava - Hrabůvka

a

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha - zeleň  v k.ú. Hrabůvka, o výměře 12 m2 na
 ul. Oráčova , ve  vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava -
Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího místa č. 20, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok   panu R. B., bytem Oráčova 10, Ostrava - Hrabůvka

0968/22  
46

Zřízení věcného břemene na pozemcích
v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic Charvátská x Poklidná

Rada městského obvodu

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích  parc. č. 793/294 ostatní plocha
– jiná plocha, parc.č. 793/295 ostatní plocha – jiná plocha, parc.č. 793/296 ostatní plocha – jiná
plocha, parc.č. 793/387 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ulic
Charvátská x Poklidná, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému
obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění přípojky NN přes parc.č. 793/295 v délce 35 bm,
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vodovodní přípojky přes parc.č. 793/294 v délce 4 bm a parc.č. 793/295 v délce 23 bm, přípojky
dešťové kanalizace přes parc.č. 793/294 v délce 6 bm, parc.č. 793/295 v délce 103 bm a parc.č.
793/387 v délce 20 bm, přípojky splaškové kanalizace přes parc.č. 793/295 v délce cca 79 bm a
parc.č. 793/296 v délce 99 bm pro vlastníka stavby č.p. 785 na pozemku p.č. 793/387 – společnost
Charita Ostrava, IČ: 44940998, se sídlem Kořenského 323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice, za
úplatu 100,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše a 150,- 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 „přípojky NN“, „vodovodní přípojky“, „přípojky dešťové kanalizace“ a
„přípojky splaškové kanalizace“
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „přípojky NN“,
„vodovodní přípojky“, „přípojky dešťové kanalizace“ a „přípojky splaškové kanalizace“,
a to vše v rozsahu daném geometrickými plány

0969/22  
47

Žádost Chronos hodiny – klenoty, s.r.o. o snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v
objektu na ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

nesnížit nájemci společnosti Chronos hodiny – klenoty, s.r.o., se sídlem Ostrava – Hulváky,
Blodkova 143/24 nájemné za pronájem nebytových prostor v budově na ulici Horní 55/1492,
Ostrava-Hrabůvka.

0970/22  
48P

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

skutečnosti k uplatnění smluvní pokuty zhotoviteli DEC-PLAST Trade s.r.o. dle smlouvy o dílo
4/034/061/10 včetně dodatku č.1 na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce domů Jubilejní
kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 27" a požadovanou slevu z důvodu snížené
estetické kvality

rozhodla

uplatnit smluvní pokutu ve výši  284 019 Kč dle smlouvy o dílo 4/034/061/10 včetně dodatku č.1 na
realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa,
dům Edisonova 27", vůči zhotoviteli DEC-PLAST Trade s.r.o., a to vzájemným zápočtem
nesplacených pohledávek

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

uplatnit smluvní pokutu vůči zhotoviteli DEC-PLAST Trade s.r.o.

Termín: 05. 08. 2011

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

provést vzájemný zápočet nesplacených pohledávek se zhotovitelem DEC-PLAST Trade s.r.o.

Termín: 30. 09. 2011

0971/22  
49P

Odstoupení od nabídky na lok. č. 3 (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej.
zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad) - "Oprava kontejner. stání v obl. sídliště Bělský
Les, Dubina, Výškovice, Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

odstoupení od nabídky pro lokalitu č. 3 uchazečem MERKOSTAV s.r.o. se sídlem Husarova 57, 700
30  Ostrava-Výškovice, IČ: 25853325 na realizaci veřejné zakázky VZ 47.11 na provedení
stavebních prací "Oprava kontejnerových stání v oblasti sídliště Bělský Les, Dubina, Výškovice,
Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011", z kapacitních důvodů
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0972/22  
50P

Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění
a odd. B části II. Zásad) - "Oprava kontejner. stání v obl. sídliště Bělský Les, Dubina, Výškovice,
Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 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" o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

u lokality č. 1
- s vybraným uchazečem MERKOSTAV s.r.o. se sídlem Husarova 57, 700 30  Ostrava-Výškovice,
IČ: 25853325, za nabídkovou cenu:
Kč 397.925,00 bez DPH,
tj. Kč 477.510,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Jan Vrbický s místem podnikání Lipová 27, 747 16  Hať u
Hlučína, IČ: 40359972, za nabídkovou cenu:
Kč 414.591,70 bez DPH,
tj. Kč 497.510,00 vč. DPH

u lokality č. 2
- s vybraným uchazečem ELPOLS OSTRAVA s.r.o. se sídlem Serafínova 580/37, 719 00  Ostrava-
Kunčice, IČ: 60779772, za nabídkovou cenu:
Kč 331.595,83 bez DPH,
tj. Kč 397.915,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Aleš Hrbáč s místem podnikání Osvobození 19, 742 85
 Vřesina, IČ: 43625410, za nabídkovou cenu:
Kč 339.929,16 bez DPH,
tj. Kč 407.915,00 vč. DPH

u lokality č. 3
- s vybraným uchazečem MERKOSTAV s.r.o. se sídlem Husarova 57, 700 30  Ostrava-Výškovice,
IČ: 25853325, za nabídkovou cenu:
Kč 323.475,00 bez DPH,
tj. Kč 388.170,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Jan Vrbický s místem podnikání Lipová 27, 747 16  Hať u
Hlučína, IČ: 40359972, za nabídkovou cenu:
Kč 290.141,70 bez DPH,
tj. Kč 348.170,00 vč. DPH

u lokality č. 4
- s vybraným uchazečem Josef Mácha KOVOMA s místem podnikání Kapitolní 3173/6, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 63349191, za nabídkovou cenu:
Kč 331.583,00 bez DPH,
tj. Kč 397.900,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem ELPOLS OSTRAVA s.r.o. se sídlem Serafínova 580/37, 719 00
 Ostrava-Kunčice, IČ: 60779772, za nabídkovou cenu:
Kč 348.250,00 bez DPH,
tj. Kč 417.900,00 vč. DPH

u lokality č. 5
- s vybraným uchazečem STAVEX Ostrava, s.r.o. se sídlem Opavská 308, 721 00  Ostrava-Svinov,
IČ: 25883666, za nabídkovou cenu:
Kč 315.008,30 bez DPH,
tj. Kč 378.010,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Josef Mácha KOVOMA s místem podnikání Kapitolní 3173/6,
700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 63349191, za nabídkovou cenu:
Kč 331.675,00 bez DPH,
tj. Kč 398.010,00 vč. DPH

u lokality č. 6
- s vybraným uchazečem Aleš Hrbáč s místem podnikání Osvobození 19, 742 85  Vřesina, IČ:
43625410, za nabídkovou cenu:
Kč 348.162,50 bez DPH,
tj. Kč 417.795,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem STAVEX Ostrava, s.r.o. se sídlem Opavská 308, 721 00
 Ostrava-Svinov, IČ: 25883666, za nabídkovou cenu:
Kč 373.162,50 bez DPH,
tj. Kč 447.795,00 vč. DPH
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ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

připravit návrhy smluv o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava kontejnerových stání v oblasti sídliště Bělský Les, Dubina, Výškovice, Hrabůvka a Zábřeh
v r. 2011"

Termín: 05. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrhy smluv o dílo s vybranými uchazeči na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava kontejnerových stání v oblasti sídliště Bělský Les, Dubina,
Výškovice, Hrabůvka a Zábřeh v r. 2011" a předat je k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 12. 08. 2011

0973/22  
51P

Jmenování komise k (nadlimitní VZ na služby,  dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v platném
znění a části III. Zásad)  - zpracování projektové dokumentace investiční akce "Vodní areál
Ostrava-Jih, dostavba - I. Etapa"

Rada městského obvodu

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, komisi pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi ve
složení

1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Dalibor Kanclíř, vedoucí odboru investičního SmO
3. Ing. arch. Petr Vencelides, vedoucí oddělení urbanistické koncepce  SmO
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Pavel Kalus, náměstek pro techniku a rozvoj, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o.
6. Bc.  Radim Miklas, místostarosta obvodu
7. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, komise pro posouzení kvalifikace a
hodnotící komise
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, SmO
3. Ing. Libuše Kolouchová, autorizovaný inženýr
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva městského obvodu
6. Ing. Jan Puček, autorizovaná osoba
7. Pavel Ehler, náměstek ředitele pro provoz, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

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 52.11

Termín: 31. 10. 2011

0974/22  
52P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Zateplení štítu Rodimcevova  2060/24, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 49.11 na provedení
 stavebních prací „Zateplení štítu Rodimcevova 2060/24, 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

21 z 33



2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
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 49.11

Termín: 20. 09. 2011

0975/22  
53P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) -  „Výměna oken na MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 54.11 k provedení
stavebních prací "Výměna oken na MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh dle § 18 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 a posouzení kvalifikace
členové:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Mgr. Marie Lukovská, ředitelka ZŠ a MŠ O.-Zábřeh, Horymírova 100, p.o.
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
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. Mgr. Marie Lukovská, ředitelka ZŠ a MŠ O.-Zábřeh, Horymírova 100, p.o.

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 54.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 08. 09. 2011
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0976/22  
54P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Oprava a zateplení fasády MŠ Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 53.11 k provedení
stavebních prací "Oprava a zateplení fasády MŠ Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka" dle § 18 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. Lubomír Burdík, 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
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 zastup. ved. odd. veřejných zakázek

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 53.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 08. 09. 2011

0977/22  
55P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za
I. a II. čtvrtletí 2011 oddělení školství a kultury

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,-- do Kč 500.000,-- bez DPH:
- za I. a II. čtvrtletí roku 2011 oddělení školství a kultury,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

0978/22  
56P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,00 do Kč 500.000,00 bez
DPH:
- za I. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace,
- za I. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15,
příspěvkové organizace, a
- za I. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové
organizace,
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dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

0979/22  
57P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II.
čtvrtletí 2011 ZŠ, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od Kč 100.000,00 do Kč 500.000,00 bez
DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové
organizace,
dle oddílu A části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o
koncesním řízení Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených
příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů, v platném znění

0980/22  
58P

Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění
a odd. B části II. Zásad) - "Oprava soc. zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B, O.-Hrabůvka,
příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 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" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Marek Uher s místem podnikání Zednická 948/9, 708 00  Ostrava-Poruba,
IČ: 73061590, za nabídkovou cenu:
Kč 1.065.037,00 bez DPH,
tj. Kč 1.278.044,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Pavel Kozelský s místem podnikání Kubánská 1547/3, 708 00
 Ostrava-Poruba, IČ: 16631951, za nabídkovou cenu:
Kč 1.078.781,00 bez DPH,
tj. Kč 1.294.537,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava sociálního zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková
organizace"

Termín: 05. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Oprava sociálního zařízení na ZŠ A. Kučery 20, pav. B, Ostrava-
Hrabůvka, příspěvková organizace" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 12. 08. 2011

0981/22  
59P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50, 52"

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče LIFTCOMP a.s., se sídlem Záhumenní 2320/11, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ: 25385968,
a
- uchazeče MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Vývoz 193, 747 22  Dolní Benešov,
IČ: 25821415,
z důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 45.11 k provedení stavebních prací "GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50,
52" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00  Ostrava-
Přívoz, IČ: 43965865, za nabídkovou cenu:
Kč 2.810.800,00 bez DPH,
tj. Kč 3.091.880,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 1279, 690 59  Břeclav,
pobočkou Vítkovická 1/3083, 702 00 Ostrava, IČ: 42324254, za nabídkovou cenu:
Kč 3.016.000,00 bez DPH,
tj. Kč 3.317.600,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50, 52"

Termín: 05. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "GO - výměna výtahů Vaňkova 46, 48, 50, 52" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 12. 08. 2011

0982/22  
60P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 42, 44, 46,
48; O.-Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 41.11 k provedení stavebních prací "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů
42, 44, 46, 48; Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00  Brno, závod Ostrava,
Tolstého 4, 702 00  Moravská Ostrava, IČ: 25322257, za nabídkovou cenu:
Kč 899.461,00 bez DPH,
tj. Kč 989.407,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP s místem podnikání Slavníkovců
13A, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 1.091.989,00 bez DPH,
tj. Kč 1.201.188,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 42, 44, 46, 48; Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 05. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 42, 44, 46, 48; Ostrava-
Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 12. 08. 2011

0983/22  
61P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 50, 52, 54,
56; O.-Hrabůvka"

Rada městského obvodu
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 43.11 k provedení stavebních prací "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů
50, 52, 54, 56; Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00  Brno, závod Ostrava,
Tolstého 4, 702 00  Moravská Ostrava, IČ: 25322257, za nabídkovou cenu:
Kč 891.330,00 bez DPH,
tj. Kč 980.463,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP s místem podnikání Slavníkovců
13A, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 1.045.378,00 bez DPH,
tj. Kč 1.149.916,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 50, 52, 54, 56; Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 05. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 50, 52, 54, 56; Ostrava-
Hrabůvka" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 12. 08. 2011

0984/22  
63P

Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Výměna oken a balkonových dveří Dr. Šavrdy
3028/17 a 3029/19, O.-Bělský Les"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek 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" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
 Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:
Kč 3.028.180,95 bez DPH,
tj. Kč 3.330.999,05 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem THERM, spol. s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30
 Ostrava-Zábřeh, IČ: 42766991, za nabídkovou cenu:
Kč 3.855.373,00 bez DPH,
tj. Kč 4.240.911,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Výměna oken a balkonových dveří Dr. Šavrdy 3028/17 a 3029/19, Ostrava-Bělský Les"

Termín: 05. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Výměna oken a balkonových dveří Dr. Šavrdy 3028/17 a 3029/19,
Ostrava-Bělský Les" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 12. 08. 2011

0985/22  
64P

Zrušení veřejné zakázky a 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“
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Rada městského obvodu

zrušuje

veřejnou  zakázku č. 39.11 „GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 20 a Tylova 4,
Ostrava-Zábřeh“

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 59.11 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. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
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 těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 59.11

Termín: 15. 09. 2011

0986/22  
65P

Zrušení veřejné zakázky a 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

zrušuje

veřejnou zakázku č. 48.11 „GO elektroinstalace společných prostor - Jugoslávská 26, Ostrava-
Zábřeh“

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 60.11 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
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

27 z 33



náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
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 těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 60.11

Termín: 15. 09. 2011

0987/22  
66P

Zrušení veřejné zakázky a 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

zrušuje

veřejnou zakázku č. 34.11 „Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh"

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 56.11 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. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
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 těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 56.11

Termín: 15. 09. 2011
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0988/22  
67P

Zrušení VZ a 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

zrušuje

veřejnou zakázku č. 38.11 „GO elektroinstalace společných prostor - Karpatská 20 a U Studia 1,
Ostrava-Zábřeh“

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 58.11 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. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
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 těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 58.11

Termín: 15. 09. 2011

0989/22  
68P

Zrušení VZ a 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“

Rada městského obvodu

zrušuje

veřejnou zakázku č. 37.11 „Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18,
Ostrava-Zábřeh“

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 57.11 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:
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členové
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
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 57.11

Termín: 15. 09. 2011

0990/22  
69P

Zrušení veřejné zakázky a 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

zrušuje

veřejnou zakázku č. 36.11 na dodávku  "Motorových vozidel"

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 61.11 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
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zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek a předložit zprávu hodnotící komise s
návrhem na uzavření kupní  smlouvy  na veřejnou zakázku VZ 61.11

Termín: 15. 09. 2011

0991/22  
70P

Oznámení o podání námitky  a  rozhodnutí o ní ve věci VZ 17.11  „Komplexní zateplení domu V.
Košaře 5“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

oznámení o podání námitky vyloučeného uchazeče O.K.D.C. mont s.r.o. ze zadávacího řízení VZ
17.11 „Komplexní zateplení domu V. Košaře 5“ a jejím vyhovění dne 13.7.2011 tak, že zařadí
uchazeče O.K.D.C. mont s.r.o zpět do výběrového řízení k provedení nového posouzení a
zhodnocení.

revokuje

usnesení č. 918/21 z 23.6.2011

jmenuje

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
4..Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
5. Mgr. Petr Dorociak, odbor právní

náhradníci členů
1.Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční
4. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu.
5.Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba

0992/22  
71P

Jmenování hodnotící komise k veřejné zakázce " Rekonstrukce náměstí Generála Svobody"

Rada městského obvodu

jmenuje

hodnotící komisi  ve složení:
1. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
2. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
3. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu

náhradníci členů:
1. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Jiří Panna, člen zastupitelstva obvodu
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 226/12 ostatní plocha-zeleň o výměře 12 m2 v
k.ú. Hrabůvka 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. Na toto parkovací místo, které je součástí studie Ing. Skupníka je již vydáno
územní rozhodnutí.

35 Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh  nad Odrou, ul. Výškovická

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis Mgr. Jaroslava Giecka, ředitele  ZŠ Volgogradská 6B a MŠ Výškovická 120A, Ostrava -
Zábřeh,  ze dne 14.6.2011

a

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 300 m2 v k. ú. Zábřeh nad
Odrou – ul. Výškovická, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih,  T. C., bytem Gen. Janka 1154/2, Ostrava – Mariánské Hory, za účelem zřízení
dětského hřiště s posezením pro návštěvníky restaurace jako stavby dočasné, s ročním nájmem ve
výši 290,- Kč/m2, na dobu určitou 1 roku, za podmínky provozu v pracovních dnech od 15.00 hod
do 21.00 hod

62P Zpráva komise (stavební práce dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v
platném znění a oddílu B části II. Zásad) - "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody"

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 46.11 k provedení stavebních prací "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody"
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., se sídlem Závodní
2893/86, 703 00  Ostrava-Vítkovice, IČ: 28580001, za nabídkovou cenu:
Kč 2.867.154,00 bez DPH,
tj. Kč 3.440.585,00 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem SEKOS Morava, a.s., se sídlem Vratimovská 716, 719 00
 Ostrava-Kunčice, IČ: 25832654, za nabídkovou cenu:
Kč 3.621.462,00 bez DPH,
tj. Kč 4.345.754,40 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Rekonstrukce náměstí Generála Svobody"

Termín: 05. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody" a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 12. 08. 2011
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