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Přehled usnesení 23. schůze Rady městského obvodu, ze dne 4. 8. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

0993/23 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0994/23 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0995/23 3. Aktualizace pojistné smlouvy č. 00012399701 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

0996/23 4. Náhrada škody (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0997/23 5. Stanovisko k umístění technického zařízení (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

0998/23 7. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

0999/23 8. Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1000/23 9. Žádost paní Anny Strnadové o přihlášení pana Zdeňka Vrány do bytu v Domě s pečovatelskou službou (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1001/23 10. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1002/23 11. Směna míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1003/23 12. Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1004/23 13. Souhlas s převedením finančních  prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy a
mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1005/23 14. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem  Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1006/23 15. Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu  v rámci projektu "Efektivita
vzdělávání na ZŠ Formana" (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1007/23 16. Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr.E.Lukášové, Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29,
příspěvkové organizaci (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1008/23 17. Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, jejíž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1009/23 18. Svěření hmotného majetku Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1010/23 19. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1011/23 20. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1012/23 21. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1013/23 22. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Břustkova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1014/23 23. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Srbská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1015/23 24. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1016/23 25. Návrh na likvidaci majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli Zdeňku Handelovi, posld. bytem Karviná-
Hranice, vydaném vypravovateli pohřbu SMO ÚMOb Ostrava-Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1017/23 26. Přehled uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v
Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za období leden-červen 2011. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1018/23 27. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Edisonova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1019/23 28. Pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1020/23 29. Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1021/23 30. Pronájem nebytových prostor v objektu školy na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě – Hrabůvce (Ing. Pavel
Planka, místostarosta)

1022/23 31. Pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1023/23 32. Pronájem pozemku v  k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. Svatoplukova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1024/23 33. Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  ul. V Poli (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1025/23 34. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. U Korýtka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1026/23 35. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1027/23 36. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1028/23 37. Přechod práva nájmu na základě Smlouvy o prodeji části podniku u FOSH FOTO s.r.o. (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)
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1029/23 40. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Zimmlerova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1030/23 41. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Výškovice u
Ostravy, lokalita Charvátská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1031/23 42. Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Proskovická (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1032/23 44. Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1033/23 45. Výpověď z mandátní smlouvy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1034/23 47. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 10,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1035/23 48. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 12,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1036/23 49. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 14,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1037/23 50. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 8, Ostrava - Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1038/23 51. Zmocnění místostarosty  k vydávaní souhlasů dle stavebního zákona (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1039/23 52. Zrušení části usnesení č. 0906/21 ze dne 23.6.2011 a pronájem části pozemku, k.ú. Výškovice u Ostravy, ul.
Na Výspě (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1040/23 53. Zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Volgogradská (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1041/23 54. Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1042/23 55. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka a stanovisko k prodeji nesvěřených pozemků v k.ú.
Hrabůvka, ul. Místecká (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1043/23 56. Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1044/23 57. Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1045/23 58. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1046/23 59. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1047/23 60. Zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1048/23 61. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1049/23 62. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1050/23 63. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1051/23 64. Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku a změna výměry ve stávající výpůjčce pozemku v k.ú. Dubina u
Ostravy, ulice L. Hosáka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1052/23 65. Žádost o odkoupení nemovitostí na ulici Gurťjevova 11/459, Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1053/23 66. Návrh na pověření  p.o. Majetková správa Ostrava-Jih k úkonům spojeným s převzetím stavby domu na ul.
Provaznická (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1054/23 67. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1055/23 68. Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1056/23 69. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1057/23 70. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1058/23 71. Pronájem bytů výběrovým řízením (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1059/23 73. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1060/23 74. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1061/23 75. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1062/23 76. Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1063/23 77. Zánik nájmu bytu dohodou, zaslání výstrahy, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního bydlení,
pronájem malometrážního bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)
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1064/23 78P. Veřejná zakázaka 21.11 "Havarijní výměna rozvodů elektro v  ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh,
příspěvková organizace" (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1065/23 79P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 29",
zápočet faktury na smluvní pokutu. (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1066/23 80P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ,) „Stavební a udržovací práce ochozů,
podhledů, venkovního schodiště a terasy - II. a III. etapa a celková oprava fasádní omítky objektu Domu
služeb, ul. Horní“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1067/23 81P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Dvouplášťová střecha MŠ Srbská, Ostrava-Výškovice" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1068/23 82P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad) „GO -
osobního výtahu Plzeňská 8“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1069/23 83P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1070/23 84P. Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II. Zásad)
„Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ Mitušova 4, Ostrava Hrabůvka“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1071/23 85P. 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 koridoru na MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1072/23 86P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 do 500 tis. Kč  bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I. pololetí
2011 Odboru dopravy a komunálních služeb (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1073/23 87P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 do 500 tis. Kč  bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. čtvrtletí
2011 ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných
zakázek)

1074/23 88P. 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 na MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1075/23 89P. 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) - dodávka " Motorových vozidel" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

nepřijato 6. Změna organizačního řádu (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

nepřijato 39. Souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu na ulici Patrice Lumumby 2717/1, Ostrava-Zábřeh (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

nepřijato 43. Stanovisko k prodeji nesvěřených staveb bez čp/če umístěných na pozemcích jiného vlastníka v k.ú. Zábřeh
nad Odrou (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

staženo 38. Přechod práva nájmu na základě Smlouvy o prodeji podniku u Marcely Lichovníkové (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

staženo 46. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Dr. Šavrdy 10,  Ostrava-Bělský Les (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

staženo 72. Úpráva znění Části II. (Čl. 3 - Čl. 5) Zásad a podmínek pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví SMO,
svěřených MOb Ostrava-Jih
(přijetí, evidence a vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu a žádostí o zajištění bytové náhrady) (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

0993/23  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 6 600 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171, UZ 11 o 6 000 tis. Kš
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171, UZ 11 o 600 tis. Kč

0994/23  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

1) změnu závazného ukazatele ZŠ Kosmonautů 15, tj. navýšení o 916 tis. Kč
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2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 321 o 137 tis. Kč
- zvyšují neinvestiční přijaté transfery od krajů pol. 4122, UZ 325 o 779 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 321, ORG 352 o 137 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 325, ORG 352 o 779 tis. Kč

0995/23  
3

Aktualizace pojistné smlouvy č. 00012399701 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě důvodové zprávy o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 00012399701 na pojištění
majetku Statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu Ostrava- Jih,

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu dodatku č. 2 k pojistné
smlouvě č. 00012399701,

ukládá

Ing. Jarmile Rennerové, vedoucí odboru financí a rozpočtu

připravit návrh dodatku č. 2 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.

Termín: 20. 09. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 2 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
a předložit jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih.

Termín: 30. 09. 2011

0996/23  
4

Náhrada škody

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádostem o finanční odškodnění poškozených.

0997/23  
5

Stanovisko k umístění technického zařízení

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s umístěním technického zařízení
CLS interaktivní loterní systém

0998/23  
7

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 dle důvodové zprávy

Odborářská 70, 0 + 2, I. kat., č. b. 15
T. H., bytem Provaznická 90, Ostrava-Hrabůvka

0999/23  
8

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených Smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách za období od 1.4.2011 do 30.6.2011
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1000/23  
9

Žádost paní A. S. o přihlášení pana Zdeňka Vrány do bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městského obvodu

rozhodla

nevyhovět žádosti paní A.S. o přihlášení pana Z. V. do bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou
na ulici Horymírova 123 v Ostravě-Zábřehu dle důvodové zprávy

1001/23  
10

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 13/2, NP na ulici B. Četyny panu M. P.
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 33, box č. 60/1, NP na ulici Vl. Vlasákové panu M.
K. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč.
DPH

3)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 42, box č. 75, NP na ulici B. Václavka paní Ž.T. na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč měsíčně vč. DPH

1002/23  
11

Směna míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
- o směně parkovacího místa pana J. Č., který je v současné době nájemcem boxu č.46 v krytém
stání v PO 31, PP na ulici B.Četyny za parkovací místo v boxu č. 20 v krytém stání v PO 31, NP na
ulici B.Četyny, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem  volného místa v boxu č.46 v krytém stání v PO 31, PP na ulici
B.Četyny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč
měsíčně vč. DPH,

2)
- o směně parkovacího místa pana F. B., který je v současné době nájemcem boxu č.02 v krytém
stání v PO 32, PP na ulici Vl.Vlasákové za parkovací místo v boxu č. 30 v krytém stání v PO 32, PP
na ulici Vl.Vlasákové, který je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem  volného místa v boxu č.02 v krytém stání v PO 32, PP na ulici
Vl.Vlasákové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,-
Kč měsíčně vč. DPH,

1003/23  
12

Ukončení nájemních vztahů v krytých stáních

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č.53, PP na ulici Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan M. K., dle důvodové
zprávy

rozhodla

2)
ukončit nájemní vztah z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 51, box č.86, NP na ulici L.Hosáka, Ostrava - Bělský Les, nájemce pan T. 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.
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1004/23  
13

Souhlas s převedením finančních  prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

souhlasí

s převodem finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investičního
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace.

1005/23  
14

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi zřízenými Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem  Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih a to:

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
-finanční dar ve výši 2 000,- Kč od Auto Heller s.r.o. Moravská Ostrava na zakoupení sportovního
vybavení třídy pro děti MŠ

Kulturní zařízení Ostrava-Jih příspěvková organizace, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka
-finanční dar ve výši 60 000,- Kč od ArcelorMittal Ostrava a.s. na realizaci 4. ročníku soutěže žáků
základních škol "Řemeslo má zlaté dno".

1006/23  
15

Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu  v rámci projektu
"Efektivita vzdělávání na ZŠ Formana"

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-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkovou organizaci za účelem vyhlášení
výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na pořízení prezentační a výpočetní techniky  v
předpokládané výši 799.999,-Kč bez DPH z důvodu řádného plnění všech povinností a finančních
závazků plynoucích ze školou podané žádosti o dotaci a následného čerpání dotace na projekt
"Efektivita vzdělávání na ZŠ Fr.Formana" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2931

1007/23  
16

Výjimka z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr.E.Lukášové, Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

schvaluje

povolení výjimky z počtu žáků v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci pro školní rok 2011/2012 dle důvodové zprávy.

1008/23  
17

Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, 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-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvkové organizaci a Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.
Kučery 20, příspěvkové organizaci,  dle důvodové zprávy

1009/23  
18

Svěření hmotného majetku Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizaci

Rada městského obvodu

rozhodla

o svěření hmotného majetku k hospodaření Kulturnímu zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizaci v celkové hodnotě Kč 37.937,- dle důvodové zprávy.
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1010/23  
19

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 2 x 12
m2 v k.ú. Hrabůvka ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro osobní vozidla na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.

1011/23  
20

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 354/14 ostatní plocha-zeleň o výměře 2 x 13
m2 v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro osobní vozidla na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

1012/23  
21

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Výškovice u Ostravy

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem - úprava nájemního vztahu - části pozemku p.p.č. 1092 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře a to v prvním případě  2,45 m2 (zaokr. 2,5 m2), ve druhém případě
0,15 m2 (zaokr. 0,5 m2), v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacího místa pro osobní
vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. O uvedené rozměry se zmenší  umístění
parkovacích stání na pozemku p.p.č. 793/292 v k.ú. Výškovice u Ostravy.

1013/23  
22

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 793/249 ostatní plocha-zeleň o výměře 12 m2
v k.ú. Výškovice u Ostravy 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.

1014/23  
23

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 740/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 2 x
12 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro osobní vozidla na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

1015/23  
24

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem částí pozemku p.p.č. 654/51 ostatní plocha-zeleň o výměře 21 x 14
m2 a části pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha-zeleň o výměře 3 x 14 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Ostrava-Jih za
účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro osobní vozidla na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.

ukládá

Ing. Radimu Dostálovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb

řídit se doporučením dopravní komise
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Termín: 30. 12. 2011

1016/23  
25

Návrh na likvidaci majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli Z. H., posld. bytem Karviná-Hranice,
vydaném vypravovateli pohřbu SMO ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o bezplatné ekologické likvidaci osobního vozidla Škoda 135 LS Forman, tmavě zelené barvy, RZ
4T75311, r. v. 1992 (majetku nepatrné hodnoty), vydaném vypravovateli pohřbu SMO ÚMOb
Ostrava-Jih na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 28.04.2011.

1017/23  
26

Přehled uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za období leden-červen 2011.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled uzavřených smluv a dodatků ke smlouvám o nájmu hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Ostravě-Zábřehu, ul. U Studia za období leden-červen 2011.

1018/23  
27

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu 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,
společnosti Elmontex a.s., se sídlem Vratimovská 69, Ostrava - Kunčičky, IČ: 471 55 086,  za roční
nájemné 240,- Kč/m2, za účelem novostavby pergoly s přístupovou rampou a roční nájemné 170,-
Kč/m2, za účelem stavby přístřešku nad schodištěm do suterénu budovy, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

1019/23  
28

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

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku  p.p.č. 243/13 ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Hrabůvka, ul. Stavbařů, o
výměře  2 x 5 m2    ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeného Městskému obvodu
Ostrava – Jih, za účelem přístavby lodžií k bytovému domu č.p. 700 na pozemku st.p.č. 711
zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 70,- Kč/m2/rok,   pro Společenství vlastníků pro dům
Stavbařů 14, Stavbařů 700/14, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, IČ: 278 16 621, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou

1020/23  
29

Pronájem částí pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Tarnovova

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout části pozemku o výměře 3 x 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem zřízení a
užívání parkovacích stání s ročním nájmem ve výši  45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou takto:

parkovací stání č. 1 – R. J., Tarnavova 8, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 2 – H. M., Tarnavova 6, Ostrava - Zábřeh
parkovací stání č. 3 – M. M., Tarnavova 14, Ostrava - Zábřeh,

za podmínek dle důvodové zprávy

1021/23  
30

Pronájem nebytových prostor v objektu školy na ulici Mjr. Nováka 34 v Ostravě – Hrabůvce

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout nebytové prostory v objektu školy na ulici Mjr. Nováka 34/1455 v Ostravě – Hrabůvce
společnosti Vyšší odborná škola SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-
Hrabůvka – prostor šaten u dvoupodlažního pavilonu o celkové výměře 52 m2,  za účelem užívání
jako společenský sál – aula, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného
142 Kč/m2/rok, s podmínkou, že nájemce provede úpravy prostor na vlastní náklady bez možnosti
zápočtu vložených prostředků v nájemném.

1022/23  
31

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemky v majetku Statutárního města Ostravy, svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, v 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. 2544, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, manželům I. Ř. a
L. G., bytem L. Hosáka 997/5, Ostrava-Dubina;
2) pozemek parc.č.st. 2978/1, zast. pl. o výměře 238 m2, jednotka č. 3/114, spoluvlastnický podíl
o velikosti 9,58 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní M. K., bytem Jičínská 283/15, Ostrava-
Výškovice;
3) pozemek parc.č.st. 4917, zast. pl. o výměře 24 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, paní E. P., bytem
Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh.

1023/23  
32

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/7 zahrada  o  výměře 52 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Svatoplukova, paní Z. B., bytem Svatoplukova 615/11, Ostrava-Zábřeh, za účelem užívání
zahrádky s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou

1024/23  
33

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout část pozemku p.p.č. 424/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli, panu T. J., bytem Neklanova 579, Ostrava-Zábřeh, za účelem zřízení
a užívání přístupu a příjezdu s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsiční
výpovědní lhůtou

1025/23  
34

Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. U Korýtka

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek st. p. č. 6063 zastavěná plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,
lokalita U Korýtka, paní D. Z., bytem Dr. Martínka 215, Ostrava – Hrabůvka, za účelem užívání
pozemku pod nemovitostí s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

1026/23  
35

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

Rada městského obvodu

rozhodla

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

1027/23  
36

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

Rada městského obvodu

rozhodla
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pronajmout část pozemku p.p.č. 654/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Pjanovova, panu A. K., bytem Pjanovova 7, Ostrava - Zábřeh, za účelem zřízení a
užívání parkovacího místa pro osobní vozidlo s ročním nájmem ve výši 45,- Kč/m2, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1028/23  
37

Přechod práva nájmu na základě Smlouvy o prodeji části podniku u FOSH FOTO s.r.o.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přechod práva nájmu k nebytovým prostorám v budově na ulici Horní 55/1492, Ostrava-Hrabůvka,
na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle § 476 a násl. Obchodního zákoníku
mezi prodávajícím FOSH FOTO s.r.o., se sídlem Solniční 5/7/9, Brno, IČ 26242061 a kupující I. F.,
bytem Krestova 1256/36, Ostrava-Hrabůvka, IČ 62264371,

rozhodla

o změně doby pronájmu výše uvedených prostor užívaných na základě nájemní smlouvy č. 2/b/032
/91/99 z doby určité na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

1029/23  
40

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby na pozemky  p.p.č. 287/10  ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 287/11  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Zimmlerova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy- svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih,
za účelem umístění  kanalizační přípojky pod povrchem dotčených pozemků v délce  56 bm

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na na pozemky p.p.č. 287/10 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 287/11 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou,
ul. Zimmlerova, za účelem umístění kanalizační přípojky pod povrchem dotčených pozemků v
délce 56 bm,  pro Ing. M. V., bytem Zimmlerova 32, Ostrava – Zábřeh, za úplatu  400,- Kč/bm bez
DPH ve zpevněné ploše a 300,- 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 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 Ing. M. V., bytem Zimmlerova
32, Ostrava – Zábřeh, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu
dle předloženého návrhu

1030/23  
41

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú.
Výškovice u Ostravy, lokalita Charvátská

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ova, Výškovice, Charvátská, fa SEGL s.r.o.“ na
pozemku parc. č. 739/3 ostatní plocha-ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita
Charvátská, který je v majetku Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění zemní kabelové přípojky NN 0,4 kV přes parc.č. 739/3 v délce 10
bm

a
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rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemku  parc. č. 739/3 ostatní plocha-
ostatní komunikace, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Charvátská, který je v majetku
Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění zemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV přes parc.č. 739/3 v délce 10 bm pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupenou na základě plné
moci společností Profiprojekt s.r.o., IČ:27779319, se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, za
úplatu:

trvalý travní porost za cenu 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha-ostatní komunikace za cenu 500,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „Ova, Výškovice, Charvátská, fa SEGL s.r.o.“
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Ova, Výškovice,
Charvátská, fa SEGL s.r.o.“

a

souhlasí

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

1031/23  
42

Souhlas se vstupem, umístěním, realizací stavby a zřízení věcného
břemene na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Proskovická

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby „Ostrava, Proskovická, p.č. 569/1, p. Pospíšil“ na
pozemcích parc. č. 793/279 ostatní plocha-jiná plocha, parc.č. 793/240 ostatní plocha-ostatní
komunikace a parc.č. 793/241 ostatní plocha-zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita
Proskovická, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-svěřené Městskému obvodu
Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV  přes parc.č. 793/279 v
délce 5 bm, přes parc.č. 793/240 v délce 9 bm a přes parc.č. 793/241 v délce 40 bm  vč. umístění
nové rozpojovací jistící skříně SR 4

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemky  parc. č. 793/279 ostatní
plocha-jiná plocha, parc.č. 793/240 ostatní plocha-ostatní komunikace a parc.č. 793/241 ostatní
plocha-zeleň, v k.ú. Výškovice u Ostravy, lokalita Proskovická, které jsou v majetku Statutárního
města Ostravy-svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV přes parc.č. 793/279 v délce 5 bm, přes parc.č. 793/240 v délce 9
bm a přes parc.č. 793/241 v délce 40 bm vč. umístění nové rozpojovací jistící skříně SR 4 pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV -
Podmokly, zastoupené na základě plné moci společnosti Profiprojekt s.r.o., IČ:27779319, se sídlem
Zahradní 762, 739 21 Paskov, za úplatu:

trvalý travní porost za cenu 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše
ostatní plocha-ostatní komunikace za cenu 500,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání  stavby „Ostrava, Proskovická, p.č. 569/1, p. Pospíšil“
b) vstupování a vjíždění na dotčený pozemek v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním stavby „Ostrava,
Proskovická, p.č. 569/1, p. Pospíšil“

a souhlasí

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

1032/23  
44

Ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.
Pavlovova x Rudná
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Rada městského obvodu

rozhodla

a)  o ukončení pronájmu částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 644/2
ostatní plocha, dráha  o celkové výměře 130 m2   v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x
Rudná, panu J. M., bytem Pavlovova 27, Ostrava - Zábřeh, a to  na základě Smlouvy o nájmu
nemovitosti č. 7/014/1726/08, za účelem užívání zahrádky, dohodou dnem 31.7.2011

b)  zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků p.p.č. 608/2 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č.
644/2 ostatní plocha, dráha  o výměře 130 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná, za
účelem užívání zahrádky, na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou

1033/23  
45

Výpověď z mandátní smlouvy

Rada městského obvodu

rozhodla

vypovědět mandátní smlouvu č. 13/a,b,e,y/014/513/01 ze dne 31.8.2001, uzavřenou v souladu s
usn. č. 3799/49 ze dne 9.8.2001 s Ing. Ladislavem Žilou - LAMIA, IČ : 18110151, za účelem
zajištění prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků v rámci
provatizace domovního a bytového fondu

1034/23  
47

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 10,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 1785 na parc. č. st. 2094 na ulici Gerasimovova č. o.
10 a pozemku parc. č. st. 2094 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 164 m² v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s účinností od 1.
1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 1785 na
parc. č.st.  2094 na ulici Gerasimovova  č. or. 10 a pozemku parc. č. st. 2094  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 164 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1035/23  
48

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 12,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 1786 na parc. č. st. 2095 na ulici Gerasimovova č. o.
12 a pozemku parc. č. st. 2095 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 147 m² v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s účinností od 1.
1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 1786  na
parc. č.st.  2095 na ulici Gerasimovova   č. or. 12 a pozemku parc. č. st. 2095  - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 147 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1036/23  
49

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Gerasimovova 14,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 1787 na parc. č. st. 2096 na ulici Gerasimovova č. o.
14 a pozemku parc. č. st. 2096 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 146 m² v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s účinností od 1.
1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 1787 na
parc. č.st.  2096 na ulici Gerasimovova   č. or. 14 a pozemku parc. č. st. 2096  - zastavěná plocha
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a nádvoří o výměře 146 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1037/23  
50

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Průkopnická 8, Ostrava - Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2087 na parc. č. st. 3432 na ulici Průkopnická   č. o. 8 a
pozemku parc. č. st. 3432 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 210 m² v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, dle "Zásad prodeje domů, bytů ...." ze dne 26. 4. 2001, ve znění platném s účinností od 1.
1. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. p. 2087 na
parc. č.st.  3432 na ulici Průkopnická č. or. 8 a pozemku parc. č. st. 3432  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 210 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1038/23  
51

Zmocnění místostarosty  k vydávaní souhlasů dle stavebního zákona

Rada městského obvodu

zrušuje

ke dni 5.8.2011 zmocnění místostarosty Městského obvodu Ostrava – Jih, Ing. Radima Lauka k:

1) vydávání souhlasů se zjednodušeným územním řízením ve smyslu ustanovení § 95, odst. 1,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve
   znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
2) vydávání územních souhlasů ve smyslu ustanovení § 96, odst. 3 stavebního zákona,
3) vydávání souhlasů obce, i obce jako třetí osoby, u uzavírání veřejnoprávních smluv ve smyslu
ustanovení § 78, odst. 3 a § 116, odst. 1 stavebního zákona,
4) vydávání souhlasů ke stavebnímu řízení ve smyslu ustanovení § 109, odst. 1, písm. c)  a e)
stavebního zákona.

zmocňuje

ode dne 5.8.2011 místostarostu Městského obvodu Ostrava – Jih, Ing. Pavla Planku k:

1) vydávání souhlasů se zjednodušeným územním řízením ve smyslu ustanovení § 95, odst. 1,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),
2) vydávání územních souhlasů ve smyslu ustanovení § 96, odst. 3 stavebního zákona,
3) vydávání souhlasů obce, i obce jako třetí osoby, u uzavírání veřejnoprávních smluv ve smyslu
ustanovení § 78, odst. 3 a § 116, odst. 1 stavebního zákona,
4) vydávání souhlasů ke stavebnímu řízení ve smyslu ustanovení § 109, odst. 1, písm. c) a e)
stavebního zákona.

1039/23  
52

Zrušení části usnesení č. 0906/21 ze dne 23.6.2011 a pronájem části pozemku, k.ú. Výškovice u
Ostravy, ul. Na Výspě

Rada městského obvodu

zrušuje

část svého usnesení č. 0906/21 ze dne 23.6.2011 na pronájem za účelem zřízení a užívání
parkovacího stání pro pana M. K., bytem na Výspě 7, 700 30 Ostrava – Výškovice

a

rozhodla

pronajmout dle projektové dokumentace lokality č. 5 a Územního rozhodnutí č. 36/11 s nabytím
právní moci dne 2.5.2011, část pozemku parc. č. 793/279 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 13,5
m2, v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Výspě, v majetku Statutárního města Ostravy - svěřeno
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání parkovacího stání č. N1, za cenu 45,-
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, Ing. I. J., bytem Na Výspě 653/5, 700
30 Ostrava – Výškovice, jako dalšímu žadateli v pořadí dle data přijaté žádosti

1040/23  
53

Zřízení věcného břemene  na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul.Volgogradská

Rada městského obvodu
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rozhodla

o uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene  na pozemek  p.p.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň  v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská, spočívající v umístění trafostanice DTS 8659 o výměře
6,02 m2 pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, za úplatu 1500,- Kč/m2 bez DPH, dle geometrického plánu

1041/23  
54

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku p.p.č. 556/103 ostatní plocha o výměře 50 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih,  za účelem sjednocení vlastnictví k užívaným nemovitostem

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko ke zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.p.č. 556/103 ostatní plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Mostu, ve
vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený Městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat
zastupitelstvo města o rozhodnutí ve věci prodeje části dotčeného pozemku

1042/23  
55

Zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka a stanovisko k prodeji nesvěřených
pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Místecká

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru na prodej pozemků p.p.č. 793/1 ostatní plocha – jiná plocha a p.p.č.
796/12 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih, dle důvodové zprávy

a

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava - Jih vydat kladné stanovisko ke zveřejnění záměru na
púrodej dotčených pozemků p.p.č. 793/1 ostatní plocha – jiná plocha a p.p.č. 796/12 ostatní plocha
– ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřené
Městskému obvodu Ostrava – Jih a požádat   Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí ve věci
zveřejnění záměru na prodej dotčených pozemků

a

vydává

kladné stanovisko k záměru prodeje pozemků  p.p.č. 796/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,
p.p.č. 796/6 ostatní plocha – ostatní komunikace,  p.p.č 936/9 ostatní plocha – jiná plocha a p.p.č.
936/12 ostatní plocha – jiná plocha  v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy –
nesvěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih,  v okolí ulice Místecká.

1043/23  
56

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

Rada městského obvodu

odkládá

materiál č. 56, týkající se zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Hrabůvka, ul. Slezská, na
příští schůzi rady

1044/23  
57

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 75/28 ostatní plocha-zeleň, o výměře 75
m2, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, v k.ú.
Dubina u Ostravy, ul. V. Košaře, za účelem užívání sezónní zahrádky, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou
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1045/23  
58

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 100/120 ostatní plocha - zeleň o výměře 2
m2, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený
Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem umístění a provozování reklamního zařízení na
autosklo s logem firmy „AUTOSKLO-PLUS“

1046/23  
59

Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem  pozemku p.p.č. 198/4 ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú.
Hrabůvka,  o výměře 2700 m2,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – Městského obvodu
Ostrava – Jih, za účelem vybudování centra služeb občanům, převážně motoristům, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1047/23  
60

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem pozemků v majetku Statutárního města Ostrava, svěřené Městskému
obvodu Ostrava-Jih, pod stávajícími garážemi (včetně patrových garáží) v cizím vlastnictví v k.ú.
Zábřeh nad Odrou:
1) pozemek parc.č.st. 3592, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
2) pozemek parc.č.st. 3753, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita U
Výtopny;
3) pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/664, spoluvlastnický
podíl o velikosti 9,31 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
4) pozemek parc.č.st. 2954/1, zast. pl. o výměře 224 m2, jednotka č. 23/665, spoluvlastnický
podíl o velikosti 8,80 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova;
5) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/7, zast. pl. o výměře 19 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova;
6) 1/2 pozemku parc.č.st. 2967/12, zast. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita
Rudná-Pavlovova

1048/23  
61

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/33 ostatní plocha, zeleň o výměře 5x5 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih,  za účelem zřízení a užívání letní sezonní zahrádky s oplocením, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1049/23  
62

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

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 458/4 o výměře 679 m2 v k.ú. Zábřeh nad
Odrou, ul. Svatoplukova x Neklanova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem oplocení a užívání jako zahrádek, na dobu neurčitou s
roční výpovědní lhůtou

1050/23  
63

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

Rada městského obvodu

rozhodla

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 654/179 ostatní plocha o výměře 90 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený
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Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání letní zahrádky

1051/23  
64

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku a změna výměry ve stávající výpůjčce pozemku v k.ú.
Dubina u Ostravy, ulice L. Hosáka

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku parc.č. 227/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 3 m2
za účelem instalace a užívání nájezdové rampy pro invalidu  a části téhož pozemku o výměře 17
m2 za účelem vybudování a užívání přístupového chodníku k bytovému domu č.pop. 100//25  na
ul. L. Hosáka, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – svěřeného
Městskému obvodu Ostrava – Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

a

rozhodla

o změně ve výměře části vypůjčeného pozemku parc.č. 227/1 ostatní plocha-jiná plocha (původně
parc.č. 227), Smlouva o výpůjčce č. 11/a/014/486/05/Wyb ze dne 31.8.2005, snížení o 17 m2

1052/23  
65

Žádost o odkoupení nemovitostí na ulici Gurťjevova 11/459, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost společnosti AMITY ENTERPRISES, a.s., se sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1 o odkoupení
nemovitostí nacházejících se na ulici Gurťjevova 11/459, Ostrava-Zábřeh,

ukládá

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí majetkového odboru, zajistit stanovisko žadatele k možnosti
finančního zajištění rekonstrukce prostor v budově základní školy na ulici Chrujukinova 12,
Ostrava-Zábřeh pro přesunutí tříd z objektu Gurťjevova 11/459, Ostrava-Zábřeh.

1053/23  
66

Návrh na pověření  p.o. Majetková správa Ostrava-Jih k úkonům spojeným s převzetím stavby
domu na ul. Provaznická

Rada městského obvodu

pověřuje

příspěvkovou organizaci Majetkovou správu Ostrava-Jih, IČ 66739331, se sídlem Provaznická
1244/62, Osrtrava-Hrabůvka, k úkonům spojeným s převzetím stavby obytného domu na ulici
Provaznická na pozemku parc. č. st. 2225 v k.ú. Hrabůvka.

1054/23  
67

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním a bytovém fondu:

- po paní D. T., za pronájem bytu na ul. Petrušková 2765/18, Ostrava-Zábřeh, ve výši 82 937 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 6 229 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, ve
výši 27 671 Kč za náklady na opravu bytu a ve výši 7 565 Kč za náklady řízení, za pronájem bytu
na ul. Jubilejní 306/49, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 16 057,50 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve
výši 1 248,23 Kč s příslušenstvím za vyúčtování služeb, za pronájem bytu na ul. Letecká 357/14,
Ostrava-Hrabůvka, ve výši 38 201,92 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 147,33 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb, ve výši 4 004 Kč za poplatek z prodlení a ve výši
2 050 Kč za náklady řízení,
- po paní J. M., za pronájem bytu na ul. Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh, ve výši 60 835 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 12 266 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 8 036 Kč za
náklady na exekuční vyklizení bytu, ve výši 5 084 Kč za náklady řízení, za pronájem ubytovací
místnosti na ul. U Učiliště685/7, Ostrava-Kunčice, ve výši 105 111,44 Kč s příslušenstvím za
nájemné, ve výši 5 209,07 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z vyúčtování služeb, ve výši 6 030 Kč
za náklady řízení,
- po panu V. K., za pronájem bytu na ul. Provaznická 1220/70, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 87
446,49 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 18 859,78 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z
vyúčtování služeb a ve výši 14 760 Kč za náklady řízení,
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- po panu O. B., za pronájem bytu na ul. Provaznická 1102/90, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 137
462,32 Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 5 106 Kč za náklady řízení,
- po panu I.M., za pronájem bytu na ul. Edisonova 384/29, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 9 397,13 Kč
s příslušenstvím za nájemné, ve výši 4 306 Kč za náklady na opravu bytu, ve výši 5 000 Kč za
náklady na připojovací poplatek a ve výši 4 928 Kč za poplatek z prodlení,
- po panu J. K.i a po paní M. K. za pronájem bytu na ul. Jubilejní 493/66, Ostrava-Hrabůvka, ve
výši 38 368,48 Kč s příslušenstvím za nájemné, ve výši 1 870,73 Kč s příslušenstvím za nedoplatky
z vyúčtování služeb a ve výši 1 900 Kč za náklady řízení, za pronájem bytu na ul. Jubilejní 309/51,
Ostrava-Hrabůvka, ve výši 897,42 Kč s příslušenstvím za část nájemného a ve výši 912,14 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po panu J. B. za pronájem bytu na ul. Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, ve výši 48 078 Kč s
příslušenstvím za nájemné, ve výši 17 840 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 3
300 Kč za náklady řízení, dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1055/23  
68

Odpis pohledávek po zemřelých

Rada městského obvodu

rozhodla

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

- po paní E. B., za pronájem bytu na ul. Stavbařů 626/4, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1 915,94 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po paní V. C., za pronájem bytu na ul. Odborářská 678/74, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 6 Kč s
příslušenstvím za část nájemného a ve výši 237,64 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb,
- po paní A. S., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 1565/13, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 753,46 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po paní F. L., za pronájem bytu na ul. Mládeže 496/13, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1 415,12 Kč s
příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po panu F. M., za pronájem bytu na ul. Provaznická 742/86, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 635,96
Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po panu A. H., za pronájem bytu na ul. Závodní 410/51, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 554,04 Kč s
příslušenstvím za část nájemného, ve výši 289 Kč s příslušenstvím za část "ušlého nájemného" a ve
výši 808,76 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování služeb,
- po paní R. G., za pronájem bytu na ul. Plzeňská 2619/8, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 225,80 Kč s
příslušenstvím za část nedoplatku z vyúčtování služeb, ve výši 10 002,60 Kč za část poplatku za
prodlení, ve výši 5 867,70 Kč za náklady na exekuční vyklizení bytu a ve výši 1 000 Kč za náklady
soudního řízení,
- po panu Č. S., za pronájem bytu na ul. Provaznická 829/57, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 1 052,62
Kč s příslušenstvím za nájemné a ve výši 912 Kč s příslušenstvím za nedoplatek z vyúčtování
služeb,
- po panu J. G., za pronájem bytu na ul. Odborářská 675/68, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 721,10 Kč
s příslušenstvím za část nájemného a ve výši 1 332,34 Kč s příslušenstvím za nedoplatky z
vyúčtování služeb, dle důvodové zprávy

1056/23  
69

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

neprominout poplatek z prodlení:
- panu V. C. za byt č. 4 na ul. Markova 2947/16, Ostrava-Zábřeh ve výši 9 048 Kč,
- paní P. R. za byt č. 8 na ul. V. Jiřikovského 168/29, Ostrava-Dubina ve výši 7 539 Kč, dle
důvodové zprávy

1057/23  
70

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

nesouhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- panu V. L., za byt č. 9, na ul. V. Košaře 4, Ostrava-Dubina, ve výši 1 289 084 Kč, dle důvodové
zprávy

doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1058/23  
71

Pronájem bytů výběrovým řízením

Rada městského obvodu

rozhodla

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

V. Vlasákové 15, 1+2, standard, č. b. 22
Z. D., Proskovická 37

Oráčova 1, 1+1, standard, č. b. 43
K. J., Mjr. Nováka 39

Tarnavova 8, 1+3, standard, č. b. 27
P. M., J. Misky 14

Velflíkova 1, 1+1, standard, č. b. 5
S. D., Průkopnická 13

U Studia 1, 0+2, standard, č. b. 52
U. Z., Středoškolská 8

Jugoslávská 26, 0+2, standard, č. b. 60
M. L., Srbská 23

Averinova 2, 1+2, standard, č. b. 1
Bc. Ř. M. DiS,. Písečná 4

Abramovova 14, 1+2, standard, č. b. 8
M. D., Zimmlerova 54

P. Lumumby 24, 1+2, standard, č. b. 5
B. D., Rottrova 3

rozhodla

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

1059/23  
73

Uzavření smlouvy k nájmu (společnému 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

A. K., Jedličkova 8, č. b. 15
B. R., Rodimcevova 22, č. b. 5
B. M., Klegova 23, č. b. 36
B. K., Kischova 11, č. b. 2
B. M., Čujkovova 32, č. b. 40
D. H., Volgogradská 143, č. b. 6
D. T., Průkopnická 6, č. b. 7
F. A., Čujkovova 3, č. b. 7
G. A., Čujkovova 32, č. b. 70
G. I., Výškovická 119, č. b. 9
H. T., Markova 14, č. b. 16
H. R., Výškovická 174, č. b. 50
H. E., Patrice Lumumby 62, č. b. 2
H. T. a H. M., U Studia 1, č. b. 45
J. I., Volgogradská 155A, č. b. 4
J. P. a J. D., Jiskřiček 1, č. b. 6
J. D., Volgogradská 161, č. b. 7
K. M., Výškovická 174, č. b. 47
K. P., Pavlovova 71, č. b. 36
K. M., Klegova 23, č. b. 34
K. J., Abramovova 16, č. b. 7
L. S. a L. M., Abramovova 18, č. b. 6
L. G., Karpatská 20, č. b. 29
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M. L., Horymírova 14, č. b. 56
N. L., Volgogradská 94, č. b. 10
N. R., Abramovova 20, č. b. 6
N. L., Volgogradská 72, č. b. 9
O. R., Tarnavova 6, č. b. 1
P. E. a P. J., Volgogradská 24, č. b. 13
P. J., Horymírova 4, č. b. 46
P. M., Volgogradská 153, č. b. 5
P. D., Výškovická 153, č. b. 29
P. I., Patrice Lumumby 26, č. b. 6
S. V. a S. P., Abramovova 18, č. b. 7
S. L., Abramovova 16, č. b. 6
Š. R., Patrice Lumumby 62, č. b. 14
Š. P., Volgogradská 143, č. b. 1
V. M. a V. Z., Horymírova 14, č. b. 38
V. E., Svornosti 47, č. b. 3
V. V., Tylova 4, č. b. 4
V. L., Čujkovova 32, č. b. 75
W. M., Volgogradská 74, č. b. 7

II.

o neuzavření smlouvy ke společnému nájmu bytu, dle důvodové zprávy

K. D. a K. R., Čujkovova 23, č. b. 68

trvá

na vyklizení a předání bytu, dle důvodové zprávy

K.D. a K. R., Čujkovova 23, č. b. 68

1060/23  
74

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

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 85
A. T., Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh

II.

trvá na vyklizení a předání bytu, dle důvodové zprávy

Plzeňská 8, 0+2, standard, č. b. 85

1061/23  
75

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
J. L.
Horymírova 14, Ostrava-Zábřeh

M. Z.
Václava Košaře 27, Ostrava-Dubina

2)
M. B.
Svornosti 37, Ostrava-Zábřeh

A. B.
Čujkovova 32, Ostrava-Zábřeh

3)
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J. Z.
Františka Formana 53, Ostrava-Dubina

E. B.
Výdušná 20, Ostrava-Koblov

4)
A. R.
Václava Košaře 4., Ostrava-Dubina

J. U.
Horní náměstí 34, Opava, město

5)
R. H.
Zlepšovatelů 34, Ostrava-Hrabůvka

J. M.
Letecká 38, Ostrava-Hrabůvka

6)
L. H.
Závodní 49B, Ostrava-Hrabůvka

L. N.
Jarní 6, Hlučín

7)
Š. M.
Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh

L. M.
Volgogradská 145, Ostrava-Zábřeh

8)
J. J.
Vaňkova 52, Ostrava-Bělský Les

B. S.
Františka Formana 55, Ostrava-Dubina

1062/23  
76

Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem

Rada městského obvodu

rozhodla

I.
o podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v obytném domě na ul. Volgogradská 2424/74,
Ostrava-Zábřeh společnosti PROJEKTY STAVEB s.r.o., IČ: 25837877, se sídlem Nad Tratí 744/5,
Ludgeřovice dle důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví Statutárního města Ostravy,
svěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, který se nachází v obytném domě na ul. Volgogradská
2424/74, Ostrava-Zábřeh o velikosti 17,30 m2 s minimální výší nájemného 600,- Kč/m2/rok

1063/23  
77

Zánik nájmu bytu dohodou, zaslání výstrahy, pronájem bytu vyčleněného pro potřeby sociálního
bydlení, pronájem malometrážního bytu

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.

G. J., Čujkovova 23 a K. G., Čujkovova 23, č. b. 83

2) Mgr. R. P.

Kischova 3, č. b. 10
K. L., Kischova 3 a R.K., Výškovická 58
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3) JUDr. M. K.i

J. P., Edisonova 84, č. b. 16

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

B. L., Vaňkova 52 a B. M., Vaňkova 52, č. b. 16

III.
o uzavření nájemní smlouvy k bytu vyčleněnému pro potřeby sociálního bydlení na dobu určitou,
dle důvodové zprávy

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 24
H. J., Čujkovova 31

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 20
S.P., nám. Gen. Svobody 10

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

Stadická 3, 1+1, standard, č. b. 33
F. E., P. Lumumby 12

2) o zániku práva k nájmu bytu dohodou na základě pověření daném starostou MOb Ostrava-Jih
Mgr. Karlem Sibinským Mgr. R. P.

F. E., P. Lumumby 12, č. b. 6

1064/23  
78P

Veřejná zakázaka 21.11 "Havarijní výměna rozvodů elektro v  ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-
Zábřeh, příspěvková organizace"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/92/11 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, příspěvková
organizace", kterým se mění předmět plnění, a to z důvodu nerealizace díla ve 2 učebnách, které
byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, se zhotovitelem ELEKTRO-Vajdík spol.s r. o.,
za cenu nejvýše přípustnou 2.188.422,00 Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury
připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/92/11 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, příspěvková
organizace"
Termín: 10.8.2011
Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového
prověřit návrh dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 4/021/92/11 na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu "Havarijní výměna rozvodů elektro v ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh, příspěvková
organizace", a předat jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Termín: 15.8.2011

1065/23  
79P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - VI. etapa, dům
Edisonova 29", zápočet faktury na smluvní pokutu.

Rada městského obvodu

stahuje

materiál č. 79 P, týkající se veřejné zakázky "Rekonstrukce domů Jubilejní kolonie v Ostravě-
Hrabůvce - VI. etapa, dům Edisonova 29", zápočet faktury na smluvní pokutu.

1066/23  
80P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ,) „Stavební a udržovací práce
ochozů, podhledů, venkovního schodiště a terasy - II. a III. etapa a celková oprava fasádní
omítky objektu Domu služeb, ul. Horní“

Rada městského obvodu
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rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 71.11 na provedení
 stavebních prací  „Stavební a udržovací práce ochozů, podhledů, venkovního schodiště a terasy -
II. a III. etapa a celková oprava fasádní omítky objektu Domu služeb, ul. Horní“ 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. Petr Borovec, odbor bytový a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů                        
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství

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 71.11

Termín: 20. 09. 2011

1067/23  
81P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Dvouplášťová střecha MŠ Srbská, Ostrava-Výškovice"

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 68.11 na provedení
 stavebních prací  „Dvouplášťová střecha MŠ Srbská, Ostrava-Výškovice" 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 s doplněním

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
členové
1. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Bc. Vladimír Sýkora, 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
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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 68.11

Termín: 30. 09. 2011

1068/23  
82P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „GO - osobního výtahu Plzeňská 8“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 44.11 na provedení
 stavebních prací „GO - osobního výtahu Plzeňská 8“, 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. Jitka Škutová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, 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 44.11

Termín: 15. 09. 2011

1069/23  
83P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 66.11 na provedení
 stavebních prací  „Výměna oken v pavilónu  I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice“ 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. Alena Janulíková, odbor bytový a ostatního hospodářství
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komise ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů                        
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytový a ostatního hospodářství

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 66.11

Termín: 15. 10. 2011

1070/23  
84P

Podmínky výzvy (dle  § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o VZ, v pl. znění a oddílu B. části II.
Zásad) „Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ Mitušova 4, Ostrava Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 69.11 na provedení
 stavebních prací „Zateplení spojovacího koridoru a chodby MŠ Mitušova 4, 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 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. Bc. Vladimír Sýkora, 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 69.11

Termín: 30. 09. 2011
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1071/23  
85P

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 koridoru na MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 72.11 k provedení
stavebních prací "Výměna oken koridoru na MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice“ 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. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury
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. Renata Kroupová, oddělení školství a kultury

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 72.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 08. 09. 2011

1072/23  
86P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od  100 do 500 tis. Kč  bez DPH dle odd. A části II. Zásad za I.
pololetí 2011 Odboru dopravy a komunálních služeb

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od  100.000,00 Kč  do  500.000,00  Kč bez
DPH:
- za I. pololetí roku 2011 Odboru dopravy a komunálních služeb,

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.

1073/23  
87P

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

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od  100.000,00 Kč  do  500.000,00  Kč bez
DPH:
- za II. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře  6,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2011 Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové

26 z 31



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.

1074/23  
88P

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 na MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č.3 THERM, spol. s r.o. se sídlem    Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 1351/44, PSČ 700 30, IČ
42766991
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 54.11 k provedení stavebních prací "Výměna oken na MŠ Rezkova 14, Ostrava-
Zábřeh" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem Stavby-Okna-Doležal, s.r.o., se sídlem Petřvald u Karviné, Podlesní
1827, PSČ 735 41, IČ: 26830272 , za nabídkovou cenu:
885 029,80 Kč  bez DPH
1 062 035,76 Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem MEROPS spol. s r.o., se sídlem Český Těšín, ul. Strojnická
374, PSČ 735 62 ,  IČ 25394282   za nabídkovou cenu:
 912 922  Kč vč. DPH
1 095 506  Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Sylvě Sládečkové, vedoucí oddělení školství a kultury

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Výměna oken na MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh"

Termín: 18. 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 na MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh" a předat jej k
podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 25. 08. 2011

1075/23  
89P

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) - dodávka " Motorových vozidel"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 3 AUTO Heller s.r.o.  se sídlem:  Ostrava-Moravská Ostrava, Cihelní 481/49, PSČ 702
00, IČ 47683341 pro dodávku vozidla č. 1
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 61.11  na dodávku "Motorových vozidel" o výběru nejvhodnější nabídky a o
uzavření kupní smlouvy:

pro vozidlo č. 1
- s vybraným uchazečem RT TORAX, s. r. o., se sídlem Ostrava, Zábřeh, Rudná 100, č.p. 2378,
PSČ 700 30, IČ: 60319305, za nabídkovou cenu: 628 600 Kč  bez DPH,
          754 320  Kč vč. DPH    

pro vozidlo č. 2
- s vybraným uchazečem  AF CENTRUM, s. r. o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1130, PSČ
703 00 , IČ: 47973765, za nabídkovou cenu: 274 141 Kč  bez DPH,
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          328  969  Kč vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem  AUTO Heller s.r.o.   se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava,
Cihelní 481/49, PSČ 702 00 , IČ: 47683341, za nabídkovou cenu:
cenu: 389 951 Kč  bez DPH,
          467 941 Kč vč. DPH

pro vozidlo č. 3
- s vybraným uchazečem  AF CENTRUM, s. r. o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1130, PSČ
703 00 , IČ:47973765 , za nabídkovou cenu: 322 277  Kč  bez DPH,
          386 732  Kč vč. DPH

ukládá

Ing. Jiřímu Hrabinovi, ředitel MSOJ

připravit návrhy kupních smluv  na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Motorových
vozidel"

Termín: 15. 08. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrhy kupních smluv s vybranými uchazeči na veřejnou zakázku malého rozsahu na
dodávku "Motorových vozidel" a předat je k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 31. 08. 2011
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení

6 Změna organizačního řádu

Rada městského obvodu

zrušuje

část usnesení č. 0244/7 ze dne 27. 1. 2011 dnem 15. 8. 2011

schvaluje

a) zrušení jednoho funkčního místa v odboru majetkovém, tj. snížení z počtu 15 míst na 14 dnem
14. 8. 2011

b) zvýšení o jedno funkční místo v odboru bytového a ostatního hospodářství, tj. z počtu 16 míst na
17 dnem 15. 8. 2011

schvaluje

změny Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih dle předloženého návrhu s
účinností od 15. 8. 2011.

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu

schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 14. 08. 2011

39 Souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu na ulici Patrice Lumumby 2717/1, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

aby nájemce nebytových prostor v objektu na ulici Patrice Lumumby 2717/1, Ostrava-Zábřeh EL
RANCHO RENT s.r.o. poskytla část pronajatých nebytových prostor do podnájmu Janu Kučerovi,
bytem Víta Nejedlého 595/3, Karviná, IČ 48811815, za účelem zajištění provozu baru, a to za
stejných podmínek, které má nájemce sjednány v nájemní smlouvě.

43 Stanovisko k prodeji nesvěřených staveb bez čp/če umístěných na pozemcích jiného vlastníka v
k.ú. Zábřeh nad Odrou

Rada městského obvodu

vydává

záporné stanovisko k prodeji staveb bez čp/če ve vlastnictví Statutárního města Ostrava,
nesvěřených Městskému obvodu Ostrava - Jih, umístěných na pozemcích st.p.č. 3533 zastavěná
plocha a nádvoří a p.p.č. 994/3 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok.
Petruškova, ve vlastnictví  MILNEA  státní podnik v likvidaci, za účelem vybudování klubovny a
technického zázemí pro sdružení Oderský park, občanské sdružení, IČ: 22884769, se sídlem
Ostrava Bělský Les, Františka Lýska 1605/3, dle důvodové zprávy
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Tiskové opravy

TO 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

část usnesení č. 918/21 z 23.6.2011 týkající se vyloučení uchazeče O.K.D.C. mont s.r.o.

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

TO Tisková oprava k usnesení č. 0931/22 ze dne 14.07.2011

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 3 x 12 m2 ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený Městskému
obvodu Ostrava-Jih za účelem zřízení a užívání parkovacích míst pro osobní vozidla na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

TO Tisková oprava k usnesení č. 0932/22 ze dne 14.07.2011

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s čl. 6, odst. 7 OZV č. 11/2000 Statutu města Ostravy a zákonem č. 128/2000 Sb. o
obcích, obojí v platném znění, uzavřít smlouvu o nájmu části podchodů 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 11 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.

TO Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité (tisková oprava k usnesení
č. 0900/21 ze dne 23.06.2011)

Rada městského obvodu

rozhodla

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

P. P., Jubilejní 42, č. b. 1
G. R., Jubilejní 7, č. b. 3
B. L., Jubilejní 61, č. b. 3
B. Y., Edisonova 31, č. b. 1
V.S., Edisonova 31, č. b. 3
H.K., Edisnova 31, č. b. 4
H. L., Edisonova 21, č. b. 1
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P. O., Slezská 11, č. b. 7
Z. J., Edisonova 84, č. b. 23
Č. M., Dr. Šavrdy 7, č. b. 12
M. P., Dr. Šavrdy 7, č. b. 14
G. L., Dr. Šavrdy 9, č. b. 17
R. K., Dr. Šavrdy 13, č. b. 4
M. M., Plzeňská 8, č. b. 82
D. A., Plzeňská 10, č. b. 70
S. L., Horymírova 123, č. b. 64
V. V., Václava Košaře 1, č. b. 42
S. K., Václava Košaře 3, č. b. 16
S. B., Františka Formana 55, č. b. 22
F. P., Františka Formana 57, č. b. 10
J. K., Františka Formana 30, č. b. 21
G. M., Františka Formana 34, č. b. 8
Z. M., Patrice Lumumby 62, č. b 10
R. L., Jiskřiček 8, č. b. 11
S. M. a S. J., Svornosti 1, č. b.  2
E. Z., Čujkovova 23, č. b. 96
K. I., Abramovova 16, č. b. 3
Ž. Z., Abramovova 18, č. b. 2
S. P., Abramovova 18, č. b. 4
P. M. a P. D., Abramovova 18, č. b. 5
Ch. P. a Ch. M., Abramovova 18, č. b. 8
B. J., Abramovova 20, č. b. 3
L. V., Averinova 2, č. b. 3
S. L., Čujkovova 23, č. b. 31
R. J., Čujkovova 23, č. b. 80
P. V., Čujkovova 32, č. b. 94
M. P., Horymírova 4, č. b. 52
N. M., Jugoslávská 20, č. b. 17
E. K., Karpatská 20, č. b . 22
H. P., Markova 14, č. b. 15
P. M., Pavlovova 71, č. b. 13
B. D., Pavlovova 71, č. b. 20
T. R., Pavlovova 71, č. b. 29
Š. I., Petruškova 16, č. b. 42
J. J., Tarnavova 6, č. b. 10
B. K., Tylova 4, č. b. 32
B. J., Volgogradská 16, č. b. 12
K. R., Volgogradská 20, č. b. 14
M. M.,  Volgogradská 121, č. b. 6
H. P., Volgogradská 149, č. b. 12
B. N., Volgogradská 159, č. b. 12
S. P., Výškovická 174, č. b. 32
K. K., Břenkova 7, č. b. 69

TO Uzavření smlouvy k nájmu bytu před uplynutím sjednané doby určité
(tisková oprava k usnesení č. 0947/22 ze dne 14.07.2011)

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

H. L., Jubilejní 44, č. b. 1
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