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Přehled usnesení 25. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 8. 2011 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1079/25 1. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1080/25 2. Návrh rozpočtového opatření č. 2 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1081/25 3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1082/25 4. Návrh rozpočtového opatření č. 4 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1083/25 5. Návrh rozpočtového opatření č. 5 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1084/25 6. Návrh rozpočtového opatření č. 6 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1085/25 7. Návrh rozpočtového opatření č. 7 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1086/25 8. Návrh rozpočtového opatření č. 8 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1087/25 9. Návrh rozpočtového opatření č. 9 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1088/25 10. Návrh rozpočtového opatření č. 10 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1089/25 11. Návrh rozpočtového opatření č. 11 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1090/25 12. Návrh rozpočtového opatření č. 12 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1091/25 13. Plnění rozpočtu m.o. Ostrava-Jih za období leden - červen 2011 (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1092/25 14. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovatelskou službou (Bc. Radim Miklas,
místostarosta)

1093/25 15. Pronájem volných míst v krytých stáních (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1094/25 16. Směna míst v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1095/25 17. Ukončení nájemního vztahu v krytém stání (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1096/25 18. Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1097/25 19. Vývoz košů na psí exkrementy (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1098/25 20. Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2011 k datu 30.6.2011 (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1099/25 21. Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002 (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1100/25 22. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1101/25 23. Prominutí poplatku z prodlení (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1102/25 24. Pronájem bytu výběrovým řízením, zveřejnění podmínek na pronájem malometrážních bytů (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1103/25 25. Ubytování, pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1104/25 26. Ukončení nájmů garážových stání v obytných domech, zveřejnění záměrů na pronájem (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1105/25 27. Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2011 dle jednotlivých správců DaBF (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1106/25 28. Úprava použití finančních prostředků z "Vypořádacího fondu FRB" (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1107/25 29. Uzavření smlouvy k nájmu (společnému nájmu) bytu před uplynutím sjednané doby určité (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1108/25 30. Uzavření splátkového kalendáře (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1109/25 31. Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy před podáním výpovědi, zánik nájmu bytu dohodou (Ing. Radim
Lauko, místostarosta)

1110/25 32. Výpověď z nájmu nebytového prostoru, zveřejnění záměru na pronájem (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1111/25 33. Zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v obytném domě (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1112/25 34. Zveřejnění záměru na pronájem střechy obytného domu Výškovická 174/484, Ostrava-Výškovice (Ing.
Radim Lauko, místostarosta)

1113/25 35. Žádost o udělení výjimky při jednorázové úhradě pětinásobku nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s
užíváním bytu při sjednání nájemní smlouvy (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1114/25 36. Žádost o uzavření smlouvy k nájmu bytu po předchozím zániku práva k nájmu bytu (Ing. Radim Lauko,
místostarosta)

1115/25 37. Žádosti o schválení výměny bytu (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1116/25 38. Návrh na likvidaci nalezených věcí (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1117/25 39. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Bc. Radim Miklas, místostarosta)
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1118/25 40. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1119/25 41. Odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1120/25 42. Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1121/25 43. Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, navýšení veřejné finanční
podpory - účelové dotace - dodatek ke smlouvě (Bc. Radim Miklas, místostarosta)

1122/25 44. Pronájem části pozemku  v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka a Oráčova, (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1123/25 45. Pronájem části pozemků v Městském obvodu Ostrava - Jih (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1124/25 46. Pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, lok. U Korýtka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1125/25 47. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 3,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1126/25 48. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 24,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1127/25 49. Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 26,  Ostrava-Zábřeh (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1128/25 50. Zrušení části usnesení (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1129/25 51. Zřízení věcného břemene v k.ú. Dubina u Ostravy - A.Poledníka (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1130/25 52. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově na ulici 29.dubna 33/259, Ostrava-Výškovice
(Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1131/25 53. Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1132/25 54. Dohoda o narovnání - OVaK, a.s. (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1133/25 55. Návrh na přijetí daru (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1134/25 56. Revokace usnesení č. 0854/20 a zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova (Ing.
Pavel Planka, místostarosta)

1135/25 57. Souhlas se vstupem, realizací, umístěním stavby a zřízení věcného břemene  na pozemku v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  ul. U Výtopny (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1136/25 58. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby - rekonstrukce VO na ul. Dr. Martínka (Ing. Pavel Planka,
místostarosta)

1137/25 59. Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Hrabůvka
- REKO SM trasa 3 (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1138/25 60. Stanovisko k prodeji části pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

1139/25 61. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 24. zasedání, konaného dne 16. 9.
2010, do 6. zasedání, konaného dne 16. 6. 2011 (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1140/25 62. Poskytnutí daru Československé obci legionářské (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

1141/25 63P. Oznámení ZŘ (podlimitní VZ na stavební práce, otevřené řízení dle  § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, v
platném znění a části III. Zásad)  - "Ekotermo  -  Ostrava Jih" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup.
ved. odd. veřejných zakázek)

1142/25 64P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Oprava sociálních zařízení v objektu Hulvácká 1/384, Ostrava-Zábřeh (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1143/25 65P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina (Ing. Bc.
Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1144/25 66P. Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II. a III.
čtvrtletí 2011 ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1145/25 67P. Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa, dům
Jubilejní 62". (Ing. Radim Lauko, místostarosta)

1146/25 68P. Vyloučení uchazeče (stavební práce, otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění) - Komplexní domu V. Košaře 5 (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1147/25 69P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. 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)

1148/25 70P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
-„GO elektroinstalace společných prostor – Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

3 z 31



1149/25 71P. Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B části II. Zásad)
„Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1150/25 72P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - „GO elektroinstalace společných prostor – Karpatská 20 a U Studia 1,
Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1151/25 73P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - "Výměna oken koridoru na MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice" (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1152/25 74P. Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - "Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1153/25 75P. 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)

1154/25 76P. Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle oddílu B části III.
Zásad)  - „Zateplení štítu Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh“ (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená
zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1155/25 77P. 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) - "Oprava a zateplení fasády MŠ Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka" (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1156/25 78P. Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a
části III. Zásad) - Stavební úpravy podchodu "Venuše" (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1157/25 79P. 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 Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“ (Ing. Bc. Dana Čechalová,
pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1158/25 80P. Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - Rekonstrukce náměstí Generála Svobody (Ing. Bc. Dana Čechalová, pověřená zastup. ved.
odd. veřejných zakázek)

1079/25  
1

Návrh rozpočtového opatření č. 1

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ 0, § 6409, pol. 5901 o 700 tis. Kč (rozpočtová rezerva)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 700 tis. Kč

1080/25  
2

Návrh rozpočtového opatření č. 2

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují běžné výdaje ORJ  6, § 3326, pol. 5171 o 129 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ  6, § 3392, pol. 5169 o 130 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ  6, § 3392, pol. 5171 o 90 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ  6, § 4349, pol. 5152 o 20 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ  6, § 6171, pol. 5154 o 306 tis. Kč
- snižují běžné výdaje ORJ  6, § 6409, pol. 5909 o 25 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ  6, § 3421, pol. 5171 o 19 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ  6, § 3613, pol. 5171 o 681 tis. Kč

1081/25  
3

Návrh rozpočtového opatření č. 3

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- zvyšují převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ORJ 6, pol. 4131 o 18 476 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5331 o 334 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5341 o 18 142 tis. Kč
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doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1082/25  
4

Návrh rozpočtového opatření č. 4

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 255 tis. Kč (volné zdroje z výsledku hospodaření r. 2010)
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137, UZ 11 o 255 tis. Kč

1083/25  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2122 o 500 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 500 tis. Kč

1084/25  
6

Návrh rozpočtového opatření č. 6

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, UZ 11 o 119 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122, UZ 11 o 119 tis. Kč

1085/25  
7

Návrh rozpočtového opatření č. 7

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1029 o 1 350 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121 o 1 350 tis. Kč

1086/25  
8

Návrh rozpočtového opatření č. 8

Rada městského obvodu

souhlasí

s rozpočtovým opatřením, kterým se

- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1026, UZ 3 o 22 000 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1026, UZ 3 o 22 000 tis. Kč

doporučuje

Zastupitelstvu m.o. Ostrava-Jih ke schválení

1087/25  
9

Návrh rozpočtového opatření č. 9

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2321 o 150 tis. Kč
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- zvyšují běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG 326 o 32 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, ORG 326 o 68 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6122 o 50 tis. Kč

1088/25  
10

Návrh rozpočtového opatření č. 10

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 438 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5151, UZ 11 o 9 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5154, UZ 11 o 209 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169, UZ 11 o 75 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171, UZ 11 o 145 tis. Kč

1089/25  
11

Návrh rozpočtového opatření č. 11

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 124 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5171, UZ 11 o 124 tis. Kč

1090/25  
12

Návrh rozpočtového opatření č. 12

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování na pol. 8115 o 48 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5166, UZ 11 o 48 tis. Kč

1091/25  
13

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

Rada městského obvodu

projednala

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

doporučuje

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

1092/25  
14

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 Horymírova v
Ostravě-Zábřehu na dobu určitou do 31.12.2011 dle důvodové zprávy

Horymírova 125, 0 + 1, I. kat., č. b. 79
A. N., Polská 12, Ostrava-Poruba

1093/25  
15

Pronájem volných míst v krytých stáních

Rada městského obvodu

rozhodla

1)
pronajmout parkovací místo v krytém stání v PO 31, box č. 08, NP na ulici B. Četyny panu R. R. na
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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. 35, PP na ulici Vl. Vlasákové paní M. N.
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 41, box č. 57, NP na ulici B. Václavka panu R. H.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a stanoveným nájmem 800,- Kč .včetně vč. DPH

1094/25  
16

Směna míst v krytém stání

Rada městského obvodu

rozhodla

- o směně parkovacího místa pana Ing. R. K., který je v současné době nájemcem boxu č. 36 v
krytém stání v PO 31, PP na ulici B. Četyny za parkovací místo v boxu č. 37 v krytém stání v PO
31, PP na ulici B. Četyny, ktarý je v současné době volný, dle důvodové zprávy,

- zveřejnit záměr na pronájem volného místa v boxu č. 36 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.

1095/25  
17

Ukončení nájemního vztahu v krytém stání

Rada městského obvodu

bere na vědomí

1)
ukončení nájemního vztahu z nebytového prostoru - kryté stání v:
- PO 01, box č. 46, PP na ulici Fr. Formana, Ostrava - Dubina, nájemce pan B. K., dle důvodové
zprávy

rozhodla

2)
zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného volného místa v krytém stání na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší nájemného 800,- Kč měsíčně vč. DPH.

1096/25  
18

Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada městského obvodu

rozhodla

požádat odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy o změnu Obecně závazné vyhlášky
Statutárního města Ostravy č. 13/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v
tomto znění:
od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění reklamního zařízení na území
Městského obvodu Ostrava-Jih je osvobozen poplatník, který má pro tento účel užívání právo
nájmu k pozemku, popř. části pozemku, na němž se předmětné reklamní zařízení nachází.

1097/25  
19

Vývoz košů na psí exkrementy

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít dodatek č. 4  ke smlouvě č. 3/J/031/51.4/11 na vývoz odpadkových košů na psí
exkrementy

1098/25  
20

Plnění plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2011 k datu 30.6.2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vyhodnocení plnění plánu výnosů a nákladů na r. 2011 pro hospodářskou činnost Městského obvodu
Ostrava-Jih a plánu jmenovitých akcí na r. 2011 dle jednotlivých správců DaBF k datu 30.6.2011
dle předloženého návrhu
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1099/25  
21

Plnění usnesení RMOb č. 5287/69 ze dne 3.10.2002

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozbor dlužníků na nájmu nebytových prostor v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města
Ostravy, svěřených Městskému obvodu Ostrava-Jih v hodnotě pohledávky nad 10 000 Kč, včetně
způsobu zajištění těchto pohledávek k 30.06.2011

1100/25  
22

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

rozhodla

prominout poplatek z prodlení
- panu J. M. a paní P. M. za byt č. 24 na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh, ve výši  30 % z
částky 11 165 Kč, tj. 3 350 Kč, dle důvodové zprávy

1101/25  
23

Prominutí poplatku z prodlení

Rada městského obvodu

souhlasí

s prominutím poplatku z prodlení
- paní J. N., za byt č. 5 na ul. Volgogradská 63, Ostrava-Zábřeh, ve výši 30 % z částky 330 186 Kč,
tj. 99 056 Kč,  dle důvodové zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout.

1102/25  
24

Pronájem bytu výběrovým řízením, zveřejnění podmínek na pronájem malometrážních bytů

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

Volgogradská 86, 1+2, standard, č. b. 3
Ing. K M., Volgogradská 143

Volgogradská 14, 1+2, standard, č. b. 3
Ch. H., Čujkovova 48A a Ch. L., P. Lumumby 82

U Studia 1, 0+2, standard, č. b. 12
N. L., Dr. Martínka 36

U Studia 1, 0+2, standard, č. b. 27
Ing. Ch. J., Tolstého 1, Třebíč

Jugoslávská 20, 0+2, standard, č. b. 22
P. L., Nové Město 16/288, Odry

Čujkovova 13, 1+2, standard, č. b. 4
P. D., Edisonova 1

B. Četyny 2, 1+3, standard, č. b. 43
S. S., Gen. Píky 24, Moravská Ostrava

Jubilejní 44, 1+1, standard, č. b. 6
U. V., Mňukova 12

Letecká 16, 1+1, standard, č. b. 1
H. R., Volgogradská 14

Čujkovova 32, 1+1, standard, č. b. 44
N. J.,  Adamusova 13
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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 malometrážního bytu výběrovým řízením – smluvní nájemné za m2 na dobu určitou,
dle důvodové zprávy

Letecká 11, 1+1, standard, č. b. 2
L. I., Horní 3

Čujkovova 31, 0+1, standard, č. b. 52
L. M., Korunní 15, Ostrava-Mar. Hory

Čujkovova 29, 0+2, standard, č. b. 51
S. M., J. Kotase 23

rozhodla

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

III.

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

1103/25  
25

Ubytování, pronájem bytu, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

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

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

místnost č. 3 - F. M., Dvouletky 41
místnost č. 4 - M. Z., Abramovova 16                
místnost č. 8 - K. M., V. Jiřikovského 24
místnost č. 11 - K. J., Chrjukinova 7
místnost č. 13 - D. M., Letecká 12
místnost č. 14 - V. L., Horní 3      

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

místnost č. 10 - K. M., Pavlovova 69
místnost č. 11 - Sch. R., L. Podéště 1856/38, Ostrava-Poruba
místnost č. 13 - M. P., Vaňkova 52
místnost č. 19 - P. I., Edisonova 1

II.

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

Edisonova 29, 1+2, standard, č. b. 4
T. P., Edisonova 29

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

Dr. Šavrdy 17, č. b. 11
T. P., Edisonova 29

III.

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

Zlepšovatelů 58, 1+1, standard, č. b. 1
K. D., Slezská 11

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

K. D., Slezská 11, č. b. 3
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1104/25  
26

Ukončení nájmů garážových stání v obytných domech, zveřejnění záměrů na pronájem

Rada městského obvodu

bere na vědomí

- výpověď z nájmu garážového stání č. 2 v obytném domě na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-
Dubina, podanou nájemcem panem Ing. J. S., bytem Jubilejní 617/91, Ostrava-Hrabůvka

- výpověď  z nájmu garážového stání č. 3 v obytném domě na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-
Dubina, podanou nájemcem panem Š. P., bytem Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina

rozhodla

zveřejnit záměry na pronájem nebytových prostor - garážového stání č. 2 v obytném domě na ul.
Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina a garážového stání č. 3 v obytném domě na ul. Fr. Formana
277/28, Ostrava-Dubina na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce a minimální výší
měsíčního nájemného 800,- Kč vč. DPH za pronájem garážového stání

1105/25  
27

Úprava plánu výnosů a nákladů a plánu jmenovitých akcí na r. 2011 dle jednotlivých správců
DaBF

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravou plánu výnosů a nákladů na r. 2011 pro hospodářskou činnost Městského obvodu
Ostrava-Jih  a plánu jmenovitých akcí na r. 2011 dle jednotlivých lokalit DaBF v rozsahu
předloženého návrhu

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

1106/25  
28

Úprava použití finančních prostředků z "Vypořádacího fondu FRB"

Rada městského obvodu

souhlasí

s úpravami v použití finančních prostředků z "Vypořádacího fondu FRB" v roce 2011 dle důvodové
zprávy

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu ke schválení

1107/25  
29

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 určtiou - 12 měsíců, dle důvodové zprávy

A. Š., Pavlovova 71, č. b. 47
B. K., Edisonova 5, č. b. 6
B. A., Odborářská 70, č. b. 6
B. K., Pavlovova 67, č. b. 23
B. M., Slezská 16, č. b. 6
B. I., Pavlovova 67, č. b. 13
C. M., Oráčova 1, č. b. 18
Č. M., Čujkovova 23, č. b. 52
D. J., Zlepšovatelů 10, č. b. 6
G. Z., Zlepšovatelů 6, č. b. 4
G. V., Františka Formana 47, č. b. 2
H. T.. Jugoslávská 20, č. b. 11
H. V., Horymírova 4, č. b. 71
J. L., Vaňkova 46, č. b. 23
K. K., Pavlovova 67, č. b. 5
K. A., Jubilejní 40, č. b. 4
K. J., Pavlovova 67, č. b. 1
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K. T., Pavlovova 67, č. b. 4
K. R., Výškovická 174, č. b. 13
L. S., Františka Formana 49, č. b. 8
L. K., Průkopnická 5, č. b. 4
M. N., Letecká 11, č. b. 3
M. N., Václava Košaře 4, č. b. 7
M. P., Čujkovova 29, č. b. 19
M. J., Jubilejní 41, č. b. 3
M. I. a M. I., Mládeže 13, č. b. 3
M. V., Edisonova 84, č. b. 7
M. V., Františka Formana 53, č. b. 2
M. P., Václava Košaře 3, č. b. 11
P. R., Petruškova 16, č. b. 14
P. J., Jubilejní 56, č. b. 4
S. T., Čujkovova 32, č. b. 49
S. J. a S. V., Patrice Lumumby 24, č. b. 2
T. I., Františka Formana 49, č. b. 15
V. M., Patrice Lumumby 21, č. b. 10
V. N., Čujkovova 32, č. b. 78
V. K., Svornosti 1, č. b. 7
Z. T., Čujkovova 32, č. b. 55

II.

o neuzavření smlouvy k nájmu bytu, dle důvodové zprávy

G. M., Pavlovova 67, č. b. 12

III.

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

M. B., Františka Formana 45
M. T., Mitušova 90
B. R., Mjr. Nováka 34

1108/25  
30

Uzavření splátkového kalendáře

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením splátkového kalendáře s paní M. K., trvale bytem Vrbická 206/39A, Ostrava-
Heřmanice, na úhradu poplatku z prodlení z dlužného nájemného z bytu č. 12, o vel. 1+3,
standard, na ul. Dr. Šavrdy 3022/11, Ostrava-Bělský Les, ve výši 4 073 Kč formou pravidelných
měsíčních splátek ve výši 408 Kč, po dobu 9 měsíců počínaje měsícem zářím 2011,  poslední 10.
splátka bude ve výši 401 Kč, dle důvodové zprávy

1109/25  
31

Výpověď z nájmu bytu, zaslání výstrahy před podáním výpovědi, zánik nájmu bytu dohodou

Rada městského obvodu

rozhodla

I.

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

1) Y. D.

K. L., Čujkovova 23 a V. K., Čujkovova 23,  č. b. 10, zastoupeni matkou M. F., Čujkovova 23

B. K., Jugoslávská 20, č. b. 16

2) JUDr. M. K.

G. T., V. Košaře 4, č. b. 21

II.

o podání výstrahy společným nájemcům (nájemci) bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. a)
občanského zákoníku, na základě pověření daném starostou SMO, MOb Ostrava-Jih Mgr. Karlem
Sibinským, dle důvodové zprávy
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1) JUDr. J. J.

P. M., B. Václavka 3, č. b. 6
Š. J. a Š. H., B. Četyny 2, č. b. 23

2)  JUDr. M. K.

P. J., Odborářská 70 č. b. 8

III.

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

Ch. R., J. Škody 9, č. b. 23

1110/25  
32

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. Čujkovova 1713/17,
Ostrava-Zábřeh panu M. M., bytem Volgogradská 2384/161, Ostrava-Zábřeh, IČ: 64644634 dle
důvodové zprávy

II.
o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v obytném domě ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Čujkovova 1713/17,
Ostrava-Zábřeh, o velikosti 93,72 m2 s minimální výší nájemného 1.450,- Kč/m2/rok

1111/25  
33

Zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v obytném domě

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor v obytném domě ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy, svěřeném Městskému obvodu Ostrava-Jih, na ul. Volgogradská 2458/28 v Ostravě-
Zábřehu:
nebytový prostor č. 1 o velikosti 51,14 m2 s minimální výší nájemného 500,- Kč/m2/rok
nebytový prostor č. 2 o velikosti 53,21 m2 s minimální výší nájemného 900,- Kč/m2/rok

1112/25  
34

Zveřejnění záměru na pronájem střechy obytného domu Výškovická 174/484, Ostrava-
Výškovice

Rada městského obvodu

rozhodla

dle § 39 zákona 128/2000 Sb., zveřejnit záměr na pronájem části střechy obytného domu
Výškovická 174/484, Ostrava-Výškovice za účelem umístění technologického a antenního systému
pro přenos signálů veřejné sítě mobilních telefonů za výši úhrady 72 500 Kč/rok bez DPH.

1113/25  
35

Žádost o udělení výjimky při jednorázové úhradě pětinásobku nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytu při sjednání nájemní smlouvy

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost pana L. V., Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, o udělení výjimky při jednorázové úhradě
pětinásobku měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu při sjednání
nájemní smlouvy

a souhlasí

s návrhem odpovědi, dle důvodové zprávy

1114/25  
36

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

Rada městského obvodu
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rozhodla

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

V. Košaře 4, 1+3, standard, č. b. 22
Z. F., V. Košaře 4, Ostrava-Dubina

1115/25  
37

Žádosti o schválení výměny bytu

Rada městského obvodu

souhlasí

s výměnou bytů dle důvodové zprávy

1)
F. M.
F. J.
Svornosti 37, Ostrava-Zábřeh

M. N.
Václava Košaře 4, Ostrava-Dubina

2)
B. M.
Milana Fialy 1, Ostrava-Dubina

Ch. R.
Václava Košaře 26, Ostrava-Dubina

3)
T. M.
Františka Formana 55, Ostrava-Dubina

M. J.
M. M.
Zdeňka Bára 4, Ostrava-Dubina

4)
Š. M.
Františka Formana 51, Ostrava-Dubina

N. I.
Václava Košaře 4, Ostrava-Dubina

5)
N. J.  
Horymírova 4, Ostrava-Zábřeh

Z. I.
Jugoslávská 27, Ostrava-Zábřeh

6)
M. M.
Václava Košaře 3, Ostrava-Dubina

H. J.
Dr. Šavrdy 15, Ostrava-Bělský Les

7)
N. M.
Lumírova 7, Ostrava-Výškovice

K. A.
Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka

M. L.
Křížikova 1352, Frýdek-Místek

1116/25  
38

Návrh na likvidaci nalezených věcí

Rada městského obvodu

schvaluje

ekologickou likvidaci všech nalezených věcí dle důvodové zprávy
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1117/25  
39

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku

Rada městského obvodu

rozhodla

v souladu s článkem V. pravidla pro nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy
v účetnictví o neupotřebitelnosti movitého majetku spravovaného pod ORJ 2 v celkové výši 172
064,74Kč:
DDHM do 40 000,-Kč  ORG 223        135 754,40Kč
DDHM do 40 000,-Kč  ORG 235             1 400,--Kč
DDHM do  3 000,-Kč    ORG 223          34 910,34Kč

ukládá

likvidační komisi provést, respektive zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku.

1118/25  
40

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33,
příspěvkové organizace

Rada městského obvodu

rozhodla

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace,  jejíž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  v celkové
hodnotě Kč 31.400,90, dle důvodové zprávy.
 
ukládá

likvidační komisi zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku

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

1119/25  
41

Odpis nedobytných pohledávek příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek příspěvkových organizací, zřízených Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
- Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 2, příspěvková organizace v celkové výši Kč
4.420,00
- Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace v celkové výši Kč
3.460,00
- Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace v celkové
výši Kč 6.840,00
- Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace v celkové výši Kč
1.576,00
- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace v
celkové výši Kč 4.177,00
- Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace v celkové výši Kč 1.702,00,
dle důvodové zprávy

1120/25  
42

Změna odpisových plánů na rok 2011 příspěvkových organizací, jejichž 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 8, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7,
příspěvkové organizaci,  dle důvodové zprávy

1121/25  
43

Zrušení části usnesení o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace, navýšení veřejné
finanční podpory - účelové dotace - dodatek ke smlouvě

Rada městského obvodu

zrušuje
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část usnesení č. 0084/4 ze dne 10.března 2011 ve znění "Zastupitelstvo městského obvodu
rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelové dotace v oblasti:
- sportu občanskému sdružení CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, nám. Svatopluka
Čecha 10, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 26996448 ve výši 10 tis. Kč
- v oblasti prevence kriminality občanskému sdružení YMCA Ostrava-Poruba, Rošického 1064, 721
00 Ostrava-Svinov, IČ: 26534037 ve výši 15.000,- Kč
- v oblasti kultury p. Lubomíru Roščákovi, Markova 28, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 66921741 ve
výši 3 tis. Kč"

souhlasí

s navýšením veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti:
- sportu občanskému sdružení Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, Gajdošova 14, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 63025582 o 5.000,- Kč
- sportu občanskému sdružení Triatlon klub Ostrava, Chaloupeckého 1341/15, 700 30 Ostrava 3,
IČ: 26572044 o 5.000,- Kč
- prevence kriminality občanskému sdružení Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, J.
Maluchy 26/4, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 26518007 o 15.000,- Kč
- kultury obecně prospěšné společnosti Vyšší odborná škola AHOL, Petruškova 4, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 25355414 o 3.000,- Kč

souhlasí

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o navýšení veřejné finanční podpory -
účelových dotací v oblasti:
- sportu občanskému sdružení Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, Gajdošova 14, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 63025582 o 5.000,- Kč
- sportu občanskému sdružení Triatlon klub Ostrava, Chaloupeckého 1341/15, 700 30 Ostrava 3,
IČ: 26572044 o 5.000,- Kč
- prevence kriminality občanskému sdružení Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, J.
Maluchy 26/4, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 26518007 o 15.000,- Kč
- kultury obecně prospěšné společnosti Vyšší odborná škola AHOL, Petruškova 4, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 25355414 o 3.000,- Kč

doporučuje

Zastupitelstvu Městského obvodu Ostrava-Jih
souhlasit s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace

1122/25  
44

Pronájem části pozemku  v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka a Oráčova,

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha - zeleň v k.ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka, o
 výměře 2 x 11 m2,  ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu
Ostrava - Jih, za účelem zřízení a užívání  parkovacích míst, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 45,- Kč/m2/rok, těmto žadatelům:
parkovací místo č. 2     paní E. P., bytem Mjr. Nováka 29, Ostrava - Hrabůvka
parkovací místo č. 11   pan  J. P., bytem Stadická 19, Ostrava - Hrabůvka

1123/25  
45

Pronájem části pozemků v Městském obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu částí pozemků   p.p.č. 101/38 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, p.p.č.
223/14 ostatní plocha – ostatní komunikace, p.p.č. 311/33 ostatní plocha – jiná plocha, p.p.č.
203/1 ostatní plocha - ostatní komubnikace, p.p.č. 391/22 ostatní plocha – zeleň, p.p.č. 468/1
ostatní plocha - silnice, p.p.č. 468/6 ostatní plocha – ostatní komuikace, p.p.č. 475/2 ostatní plocha
– ostatní komunikace  v k.ú. Hrabůvka,  pozemky p.p.č. 612/79 ostatní plocha – ostatní
komunikace, p.p.č. 783/11 ostatní plocha – ostatní komunikace,  p.p.č. 783/15 ostatní plocha –
ostatní komunikace, p.p.č. 654/3  ostatní plocha – zeleň  v k.ú. Zábřeh nad Odrou a pozemek
p.p.č. 762/1 ostatní plocha – silnice v k.ú. Výškovice u Ostravy, vše ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy – svěřené Městskému obvodu Ostrava – Jih o výměře  44 x 1 m2,  za účelem
instalace promolaviček s reklamní plochou, od 1.9.2011 na dobu neurčitou s tříměsíční  výpovědní
lhůtou, za cenu 365,- Kč/rok/m2, pro  firmu SeePOINT družstvo, se sídlem Fryčovice 714, PSČ 739
45, dle důvodové zprávy
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1124/25  
46

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

Rada městského obvodu

rozhodla

pronajmout pozemek  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, manželům J. a I. S., oba bytem Krestova 4, Ostrava - Hrabůvka, za účelem užívání
pozemku pod nemovitostí s ročním nájmem ve výši 11,- Kč/m2, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou

1125/25  
47

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Jiskřiček 3,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2301 na parc. č. st. 3249 na ulici Jiskřiček  č. o. 3 a
pozemku parc. č. st. 3249 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 212 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. 2301 na
parc. č.st.  3249 na ulici Jiskřiček č. or. 3 a pozemku parc. č. st. 3249  - zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 212 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1126/25  
48

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 24,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2356 na parc. č. st. 3302 na ulici P. Lumumby  č. o. 24
a pozemku parc. č. st. 3302 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 225 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. 2356 na
parc. č.st.  3302 na ulici P. Lumumby   č. or. 24 a pozemku parc. č. st. 3302  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 225 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1127/25  
49

Záměr na prodej domu a pozemku na ul. Patrice Lumumby 26,  Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje domu č. p. 2355 na parc. č. st. 3303 na ulici P. Lumumby  č. o. 26
a pozemku parc. č. st. 3303 – zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 222 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. 2355 na
parc. č.st.  3303 na ulici P. Lumumby č. or. 26 a pozemku parc. č. st. 3303  - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 222 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou

1128/25  
50

Zrušení části usnesení

Rada městského obvodu

zrušuje

a)  část svého usnesení č. 5041/95 ze dne 4.3.2010 na pronájem části pozemku pro zřízení
parkovacího místa č. 2 na ul. Oráčova v k.ú. Hrabůvka

a
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b) část svého usnesení č. 5142/1000 ze dne 1.4.2010 na pronájem části pozemku pro zřízení
parkovacího stání č. 16 na ul. Oráčova v k.ú. Hrabůvka

1129/25  
51

Zřízení věcného břemene v k.ú. Dubina u Ostravy - A.Poledníka

Rada městského obvodu

rozhodla

v návaznosti na své usnesení č. 2085/38 ze dne 21.2.2008 o uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s jednotlivými vlastníky jednotek obytného domu A.Poledníka 1/2 v k.ú. Dubina u
Ostravy v daném rozsahu a dle důvodové zprávy

1130/25  
52

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově na ulici 29.dubna 33/259,
Ostrava-Výškovice

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výpověď nájemní smlouvy č. 8/014/1699/08 ze dne 25.9.2008 uzavřené na pronájem nebytových
prostor v budově na ulici 29.dubna 33/259, Ostrava-Výškovice s paní Marcelou Lichovníkovou,
bytem Špillarova 777/16, Ostrava-Výškovice,

nesouhlasí

se zpětvzetím výpovědi nájemního vztahu podaným Marcelou Lichovníkovou 28.7.2011

rozhodla

zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v budově na ulici 29.dubna 33/259, Ostrava-
Výškovice o celkové výměře 654 m2 s minimální výší nájemného 130 Kč/m2/rok,

bere na vědomí

dopis paní Mgr. Petry Antlové, bytem Výškovická 484/174, Ostrava-Výškovice ze dne 29.7.2011.

1131/25  
53

Zveřejnění záměru na výpůjčku pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova

Rada městského obvodu

rozhodla

zveřejnit záměr na výpůjčku části pozemku p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2 v
k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy-svěřený
Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem zřízení a užívání bezbariérového přístupu k bytovému
domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

1132/25  
54

Dohoda o narovnání - OVaK, a.s.

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Dohody o narovnání a vypořádání bezdůvodného obohacení se společností OVaK, a.s.,
IČ : 451 93 673, se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, ve věci dodávky vody a odvádění odpadních
vod za období let 2008-2011 dle předloženého návrhu

ukládá

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

zajistit uzavření dohody o narovnání a vypořádání bezdůvodného obohacení s OVaK, a.s.

Termín: 15. 09. 2011

1133/25  
55

Návrh na přijetí daru

Rada městského obvodu

rozhodla
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o příjetí finančního daru ve výši 100.000,- Kč od společnosti KALPA, s.r.o., se sídlem Budovatelská
14, Bílovec, IČ : 258 37 885, za účelem zlepšení dopravní infrastruktury nebo k podpoře budování
dětských hřišť v městském obvodě

1134/25  
56

Revokace usnesení č. 0854/20 a zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Hrabůvka, ul.
Klegova

Rada městského obvodu

revokuje

své usnesení č. 0854/20 z jednání dne 9.6.2011

a

a souhlasí

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

a

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu revokovat své usnesení č. 0170/6 ze dne 16.6.2011

a

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

1135/25  
57

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

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací staveb v rámci  akce „Zpevněná plocha pro sběrný dvůr OZO“, a
to kanalizační přípojku v délce 35 bm, NN přípojku v délce 94 bm, areálových rozvodů VO v délce
40 bm, trubkování pro bezpečnostní kamery v délce 40 bm, uložení veřejného osvětlení do
chráničky v délce 9 bm a  přeložka optických kabelů v délce  87 bm,  umístěných pod povrchem
pozemků st.p.č. 1716/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny, v majetku Statutárního města Ostravy,
svěřené Městskému obvodu Ostrava-Jih

a

rozhodla

rozhodla A) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 1716/1
zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad
Odrou,  za účelem umístění staveb kanalizační přípojku v délce 35 bm, NN přípojku v délce 94 bm,
areálových rozvodů VO v délce 40 bm, trubkování pro bezpečnostní kamery v délce 40 bm, pro
společnost OZO Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, se sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, za a úplatu
500,- Kč/bm bez DPH ve  zpevněné ploše a 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání kanalizační přípojky, NN přípojky, areálových rozvodů VO a  trubkování pro
bezpečnostní kamery
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním kanalizační přípojky, NN
přípojky, areálových rozvodů VO a trubkování pro bezpečnostní kamery,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

B) o zřízení věcného břemene  dle předloženého návrhu na pozemky st.p.č. 1716/1 zastavěná
plocha a nádvoří a p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou,  za
účelem umístění stavby přeložka optických kabelů v délce  87 bm, pro společnost PODA a.s., IČ:
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25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, za a úplatu 500,- Kč/bm bez
DPH ve  zpevněné ploše a 400,- Kč/bm bez DPH v ostatní ploše

Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je povinnost
povinného strpět:
a) umístění a užívání přeložky optických kabelů
b) vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou, opravami a odstraněním přeložky optických
kabelů,

a to  vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a

souhlasí

do doby geometrického zaměření  uzavřít se stavebníkem - vlastníkem  kanalizační přípojky, NN
přípojky, areálových rozvodů VO a  trubkování pro bezpečnostní kamery – společností OZO
Ostrava s.r.o., IČ: 62300920, se sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, a s vlastníkem přeložky
optických kabelů - společností PODA a.s., IČ: 25816179, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.
října 1168/102,  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle
předloženého návrhu

1136/25  
58

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby - rekonstrukce VO na ul. Dr. Martínka

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a  umístěním stavby "Rekonstrukce VO Dr. Martínka k ul. Horní" na pozemky
p.p.č. 203/1 ostatní plocha, p.p.č. 311/34, p.p.č. 311/47 ostatní plocha, p.p.č. 391/22 ostatní
plocha, p.p.č. 403/2 ostatní plocha, p.p.č. 468/1 ostatní plocha, p.p.č. 468/6 ostatní plocha, p.p.č.
469 ostatní plocha, p.p.č. 475/2 ostatní plocha, p.p.č. 477/6 ostatní plocha, p.p.č. 479/4 ostatní
plocha a st.p.č. 1457 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního
města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih

1137/25  
59

Souhlas se vstupem, umístěním a realizací stavby a zřízení věcného břemene na pozemcích v
k.ú. Hrabůvka - REKO SM trasa 3

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, umístěním a realizací stavby řadu středotlakého plynovodu na pozemcích p.p.č.
288/18 ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.p.č. 311/10 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 799/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 939/4 ostatní plocha, zeleň vše v k.ú.
Hrabůvka, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih

a

rozhodla

o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu na pozemcích  p.p.č. 288/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace,  p.p.č. 311/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 799/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.p.č. 939/4 ostatní plocha, zeleň vše v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví
Statutárního města Ostravy - svěřené Městskému obvodu Ostrava - Jih, za účelem stavby řadu
středotlakého plynovodu na ul. Provaznická, Plavecká a Klegova v délce 635 bm, pro investora
stavby SMP Net s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Moravská Ostrava, Plynární 420/3, 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 řadu středotlakého plynovodu
b/ vstupování a vjíždění na dotčené pozemky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti se
zřizováním, změnami, provozováním, údržbou,opravami   a odstraněním řadu středotlakého
plynovodu a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem

a
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souhlasí

do doby geometrického zaměření uzavřít s investorem stavby řadu středotlakého plynovodu,
společností SMP Net s.r.o., IČ: 27768961, se sídlem Moravská Ostrava, Plynární 420/3, smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene v rozsahu dle předloženého návrhu

1138/25  
60

Stanovisko k prodeji části pozemku, k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní

Rada městského obvodu

rozhodla

vydat záporné stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 110/4 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 2000 m2, v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy -
nesvěřeného Městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby mycí linky pro osobní
automobily

1139/25  
61

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 24. zasedání,
konaného dne 16. 9. 2010, do 6. zasedání, konaného dne 16. 6. 2011

Rada městského obvodu

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih od 24. zasedání, konaného
dne
16. 9. 2010, do 6. zasedání, konaného dne 16. 6. 2011 s tím, že

a) níže uvedená usnesení se vyřazují z evidence

592/12, bod 3) ze dne 14. 8. 2008
814/18 ze dne 24. 9. 2009
899/21 ze dne 11. 3. 2010
900/21 ze dne 11. 3. 2010
982/24 ze dne 16. 9. 2010
62/2 ze dne 16. 12. 2010
89/4 ze dne 10. 3. 2011
144/5 ze dne 5. 5. 2011
156/6 ze dne 16. 6. 2011

b) níže uvedená usnesení se ponechávají v evidenci

362/7, bod 2) ze dne 1. 11. 2007
509/9, body 1) a 4) ze dne 28. 2. 2008
613/12 bod 3) ze dne 14. 8. 2008
968/24 ze dne 16. 9. 2010
93/4 ze dne 10. 3. 2011

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu předloženou kontrolu plnění usnesení schválit

1140/25  
62

Poskytnutí daru Československé obci legionářské

Rada městského obvodu

rozhodla

poskytnou sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč Československé obci legionářské, Jednota Ostrava
1, se sídlem nám. Svatopluka Čecha č. 1, Ostrava - Přívoz , za účelem pokrytí nákladů na zajištění
cen a ocenění vč. cestovních výloh účastníkům 5. ročníku vojensko-branné vzpomínkové akce
"Wolfram 2011", která se uskuteční v měsíci září 2011

zmocňuje

Mgr. Karla Sibinského, starostu Městského obvodu Ostrava-Jih k podpisu smlouvy

1141/25  
63P

Oznámení ZŘ (podlimitní VZ na stavební práce, otevřené řízení dle  § 27 zák. č. 137/2006 Sb., o
VZ, v platném znění a části III. Zásad)  - "Ekotermo  -  Ostrava Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla
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zadat podlimitní veřejnou zakázku  VZ 51.11 na stavební práce  "Ekotermo - Ostrava Jih"  dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek, pro uzavírání koncesních smluv a o koncesních řízení Statutárního města
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných
podnikatelů s úpravou

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
4. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
5. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

náhradníci členů
1. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu
2. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
4. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
5. Mgr. Petr Dorociak, odbor právní

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. 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 51.11

Termín: 31. 12. 2011

1142/25  
64P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Oprava sociálních zařízení v objektu Hulvácká 1/384, Ostrava-
Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 63.11 k provedení
stavebních prací "Oprava sociálních zařízení v objektu Hulvácká 1/384, 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 s úpravou
a doplněním

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace
členové:
1. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
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. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
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zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 63.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 20. 10. 2011

1143/25  
65P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a,
Ostrava - Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 70.11 k provedení
stavebních prací "Výměna rozvodů ZTI - Zdravotní středisko F. Formana 13a, Ostrava - Dubina" 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. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Zdenek Schramm, odbor bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
3. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
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. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 70.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 20. 10. 2011

1144/25  
66P

Přehled o zad. VZ malého rozsahu od Kč 100 do 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásad za II.
a III. 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 II. čtvrtletí roku 2011 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1,
příspěvkové organizace,
- za II. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové
organizace, a
- za III. čtvrtletí roku 2011 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, 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

1145/25  
67P

Veřejná zakázka "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V. Etapa,
dům Jubilejní 62".

Rada městského obvodu
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rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/012/11 se zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s. na
realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V.
Etapa, dům Jubilejní 62", kterým se zvyšuje konečná cena díla na tuto zakázku na částku 12 958
913 Kč vč. DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu
neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/012/11 se zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s. na
realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce - V.
Etapa, dům Jubilejní 62", kterým se stanovuje termín dokončení provedení části víceprací, a to
oddílu 767 Konstrukce zámečnické na 3.10.2011, ostatní původní termíny na provedení díla dle
smlouvy o dílo č. 4/034/012/11se nemění

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/012/11 na výše uvedenou zakázku

Termín: 16. 09. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/012/11 na výše uvedenou zakázku a předat
jej k podpisu starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih

Termín: 20. 09. 2011

1146/25  
68P

Vyloučení uchazeče (stavební práce, otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění) - Komplexní domu V. Košaře 5

Rada městského obvodu

vylučuje

na základě nového posouzení a hodnocení nabídek nově jmenované hodnotící komise u podlimitní
veřejné zakázky VZ 17.11 na provedení stavebních prací "Komplexní zateplení domu V. Košaře 5":
- uchazeče O.K.D.C. mont s.r.o., se sídlem Pavlovova 3059/40, 700 30  Ostrava-Jih, IČ: 25385747,
 
z nového důvodu uvedeného v předloženém zdůvodnění tohoto přínosu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 17.11

Termín: 30. 09. 2011

1147/25  
69P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) - „GO elektroinstalace společných prostor – Jugoslávská 20 a Tylova 4
Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazečeč. 2 ELMIDA s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Prokopa Velikého 1160/10, PSČ 703 00,
IČ:25822802
z důvodu uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 59.11 k provedení stavebních prací „GO elektroinstalace společných prostor –
Jugoslávská 20 a Tylova 4
Ostrava-Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem  č. 3 ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o. , se sídlem Ostrava, Mariánské Hory,
Nájemnická 676/35, PSČ 709 00, IČ: 26822229, za nabídkovou cenu:
1 047 020,10 Kč  bez DPH,
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1 151 722,20 Kč  vč. DPH

a jako druhého v pořadí
uchazeče č.  1 Alarm K+K elektronika s.r.o. , se sídlem Ostrava, Hulváky, Blodkova 143/24, PSČ
709 00, IČ 25842765, za nabídkovou cenu:
1 243 472,80  Kč  bez DPH,
1 367 820,00  Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací  
               
„GO elektroinstalace společných prostor – Jugoslávská 20 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh“

Termín: 23. 09. 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 elektroinstalace společných prostor – Jugoslávská 20 a Tylova 4 Ostrava-Zábřeh“ a předat jej
k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 30. 09. 2011

1148/25  
70P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) -„GO elektroinstalace společných prostor – Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče č. 1 ELTRO elektrofirma s.r.o., se sídlem Ostrava, Hrabůvka, U Haldy 74/34, PSČ 700 30,
IČ:  26813751
uchazeče č. 4 CIVEL, spol. s r.o.,  se sídlem Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká 109/81, PSČ 708 00,
IČ:  27822567  
z důvodů  uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 60.11 k provedení stavebních prací „GO elektroinstalace společných prostor –
Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh“  o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:
s vybraným uchazečem  č. 3 Ing. Miroslav Pytel  MIROP, s místem podnikání Ostrava, Mariánské
Hory a Hulváky, Slavníkovců 470/13a, IČ: 18110592  za nabídkovou cenu:
418 884,50  Kč  bez DPH,
460 773,00 Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací  
               
„GO elektroinstalace společných prostor – Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh“

Termín: 23. 09. 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 elektroinstalace společných prostor – Jugoslávská 26,  Ostrava-Zábřeh“  a předat jej k podpisu
starostovi městského obvodu

Termín: 30. 09. 2011

1149/25  
71P

Zpráva komise (dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění a odd. B
části II. Zásad) „Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18, Ostrava-
Zábřeh“

Rada městského obvodu
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vylučuje

uchazeče 2  BESKYDGROUP s.r.o. se sídlem  Frýdek-Místek, Na Poříčí 2050, PSČ 738 01, IČ
28614321  
uchazeče 3 Jan Kukula, s místem podnikání  Nemocniční 2902/13, 70200 Ostrava - Moravská
Ostrava, IČ 45153353
uchazeče 4 TexColor Ostrava, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Přívoz, Na Mlýnici 33/1A, PSČ 702
00,  IČ48394106
uchazeče 5 Ing. Miroslav Pytel MIROP s místem podnikání  Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory, IČ 18110592
uchazeče 6 BAULINE s.r.o.  se sídlem  Praha, Žižkov, Husinecká 903/10, PSČ 130 00, IČ 27796469
z důvodu uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 57.11 k provedení stavebních prací „Zateplení střechy a provedení hydroizolace
Rodimcevova 16,18, Ostrava-Zábřeh“  o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem  č. 1 EKOFAS spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Tavičská 7, č.p.
226, PSČ 703 00, IČ: 60321661  za nabídkovou cenu:
2 859 228 Kč  bez DPH,
3 145 151 Kč  vč. DPH
a jako druhý v pořadí
chazečem  č. 7 CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702
00, IČ: 25357603   za nabídkovou cenu:
2 957 448,97 Kč  bez DPH,
3 253 193,97 Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18, Ostrava-Zábřeh“

Termín: 23. 09. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu k
provedení stavebních prací  „Zateplení střechy a provedení hydroizolace Rodimcevova 16,18,
Ostrava-Zábřeh“  a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 30. 09. 2011

1150/25  
72P

Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění
a odd. B části II. Zásad) - „GO elektroinstalace společných prostor – Karpatská 20 a U Studia 1,
Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče RJ BEST s.r.o., se sídlem Jan Marie 642/8, Ostrava-Slezská  PSČ 710 00, IČ:26853841
z důvodu uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 58.11 k provedení stavebních prací „GO elektroinstalace společných prostor –
Karpatská 20 a U Studia 1,
Ostrava-Zábřeh“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

s vybraným uchazečem  č. 1 ELIN servis s.r.o. , se sídlemMoravská Ostrava, Hornická 64/3212,
PSČ 702 00, IČ: 26874130, za nabídkovou cenu:
1 029 066,00 Kč  bez DPH,
1 131 972,60 Kč  vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
„GO elektroinstalace společných prostor – Karpatská 20 a U Studia 1, Ostrava-Zábřeh“
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Termín: 23. 09. 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 elektroinstalace společných prostor – Karpatská 20 a U Studia 1,
Ostrava-Zábřeh“ a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 30. 09. 2011

1151/25  
73P

Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění
a odd. B části II. Zásad) - "Výměna oken koridoru na MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice"

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče PVC OKNA s.r.o., se sídlem Nová Ves 139, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí, IČ:
26844168,
- uchazeče ALUMONT plast s.r.o., se sídlem Hradská 501, 747 64  Velká Polom, IČ: 25838113,
z důvodu uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 72.11 k provedení stavebních prací "Výměna oken koridoru na MŠ Staňkova,
Ostrava-Výškovice" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem DEC-PLAST Trade s.r.o., se sídlem Místecká 286, 742 58  Příbor,
pobočkou Vítkovická 3299/3A, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26874130, za nabídkovou cenu:
Kč 999.987,42 bez DPH,
tj. Kč 1.199.984,92 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP s místem podnikání Slavníkovců
470/13a, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 978.961,00 bez DPH,
tj. Kč 1.174.753,00 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
"Výměna oken koridoru na MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice"

Termín: 16. 09. 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 koridoru na MŠ Staňkova, Ostrava-Výškovice" a předat
jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 23. 09. 2011

1152/25  
74P

Zpráva komise (stav. práce dle § 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, v plat. znění
a odd. B části II. Zásad) - "Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava-
Výškovice"

Rada městského obvodu

vylučuje

- uchazeče BESKYDGROUP s.r.o., se sídlem Na Poříčí 2050, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28614321, a
- uchazeče MEROPS spol. s r.o., se sídlem ul. Strojnická 374, 735 62  Český Těšín, IČ: 25394282
z důvodu uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 66.11 k provedení stavebních prací "Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29.
dubna 33, Ostrava-Výškovice" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem DEC-PLAST Trade s.r.o., se sídlem Místecká 286, 742 58 Příbor,
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pobočkou Vítkovická 3299/3A, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 26874130, za nabídkovou cenu:
Kč 1.630.425,03 bez DPH,
tj. Kč 1.956.510,04 vč. DPH

- jako druhým v pořadí s uchazečem Ing. Miroslav Pytel MIROP s místem podnikání Slavníkovců
470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 18110592, za nabídkovou cenu:
Kč 1.939.226,00 bez DPH,
tj. Kč 2.327.071,00 vč. DPH

ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Výměna oken v pavilónu I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice"

Termín: 16. 09. 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 v pavilónu I., v objektu 29. dubna 33, Ostrava-
Výškovice" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 23. 09. 2011

1153/25  
75P

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. 56.11 „Zateplení střechy Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh“

vylučuje

uchazeče č. 1 BESKYDGROUP  s.r.o. se sídlem  Frýdek -Místek, Na Poříčí 2050, PSČ 738 01, IČ
 28614321
uchazeče č. 2 Jan Kukula  s místem podnikání  Nemocniční 2902/13, 70200 Ostrava - Moravská
Ostrava,  IČ 45153353
uchazeče č. 3 BAULINE s.r.o. se sídlem Praha, Žižkov, Husinecká 903/10, PSČ 130 00, IČ 27796469
               
z důvodů uvedených v důvodové zprávě

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné spojené se zrušením  veřejné zakázky VZ 56.11

Termín: 15. 09. 2011

1154/25  
76P

Zpráva komise ( dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a dle
oddílu B části III. Zásad)  - „Zateplení štítu Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  VZ
49.11 na stavební práce  „Zateplení štítu Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh“  o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, který podal nabídku
pořad. č.  2 BYSTROŇ - zateplení a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00, IČ
27800466   za nabídkovou cenu
213 922 Kč bez DPH,
235 314  Kč včetně DPH

jako druhým uchazečem v pořadí s uchazečem, který podal nabídku pořad. č. 3  Ing. Miroslav Pytel
MIROP, s mstem podnikání  Slavníkovců 470/13a, 70900 Ostrava - Mariánské Hory  IČ 18110592  
za nabídkovou cenu
282 070  Kč bez DPH,
310 277 Kč včetně DPH

ukládá
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Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci veřejné zakázky  „Zateplení
štítu Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Zábřeh“ “

Termín: 30. 09. 2011

Bc. Drahomíře Hanzelkové, vedoucí odboru majetkového

prověřit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zateplení štítu Rodimcevova 2060/24,
Ostrava-Zábřeh“, za cenu bez DPH   213 922   Kč, cena včetně DPH  235 314  Kč a předat jej k
podpisu starostovi Městského obvodu  Ostrava-Jih

Termín: 30. 09. 2011

1155/25  
77P

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) - "Oprava a zateplení fasády MŠ Zlepšovatelů, Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

vylučuje

uchazeče OSA-INVEST s.r.o. se sídlem Mastného 1035/6, 710 00  Slezská Ostrava, IČ: 62300652, z
důvodů uvedených v předloženém zdůvodnění přínosu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu VZ 53.11 k provedení stavebních prací "Oprava a zateplení fasády MŠ
Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo:

- s vybraným uchazečem STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. se sídlem Mostárenská
1140/48, 706 02  Ostrava-Vítkovice, IČ: 64617874, za nabídkovou cenu:
Kč 1.588.500,00 bez DPH,
tj. Kč 1.906.200,00 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 1.620.338,08 bez DPH,
tj. Kč 1.944.405,78 vč. DPH

ukládá

Ing. Miroslavu Austovi, vedoucímu odboru investičního

připravit návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu k provedení stavebních prací
"Oprava a zateplení fasády MŠ Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 16. 09. 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 a zateplení fasády MŠ Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka" a
předat jej k podpisu starostovi městského obvodu

Termín: 23. 09. 2011

1156/25  
78P

Oznámení ZŘ (stavební práce, dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění a části III. Zásad) - Stavební úpravy podchodu "Venuše"

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky VZ 62.11 na provedení stavebních prací "Stavební úpravy
podchodu "Venuše" v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění a části III. 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

jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení:

28 z 31



členové
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Bc. Radim Miklas, místostarosta obvodu
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
5. Ing. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
6. Ing. Pavel Planka, místostarosta obvodu

náhradníci členů
1. Ing. et Ing. Jiří Srba, člen rady obvodu
2. Ing. Radim Ondříšek, člen zastupitelstva obvodu
3. Ing. Libuše Kolouchová, odbor investiční (autorizovaná osoba)
4. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
5. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
6. Mgr. Jan Dohnal, člen rady obvodu

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 62.11 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 01. 12. 2011

1157/25  
79P

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 Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 74.11 k provedení
stavebních prací "Výměna oken na MŠ Předškolní 1, 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. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Eva Janáčová, oddělení školství a kultury
3. Ing. Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury

náhradníci členů:
1. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
2. Jana Beerová, MŠ Předškolní, Ostrava-Výškovice, příspěvková organizace
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. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

ukládá

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

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 74.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 20. 10. 2011

1158/25  
80P

Podmínky výzvy (staveb. práce dle § 18 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat.
znění a odd. B části II. Zásad) - Rekonstrukce náměstí Generála Svobody
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rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 73.11 k provedení
stavebních prací "Rekonstrukce náměstí Generála Svobody" 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. Miroslav Aust, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Jitka Škutová, odbor investiční
3. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Radim Lauko, místostarosta obvodu
2. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční
3. Ing. Bc. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek

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 73.11 a předložit
zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo

Termín: 20. 10. 2011
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